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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Tid: Onsdagen den 31 mars 2021, klockan 08:30 

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

    Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information

4 Revidering av delegationsordningen

5 Budgetuppföljning per den 31 mars 2021

6 Beslut om att skicka förslag på Parkeringsnormen på remiss

7 Avtal för medfinansiering - objekt i cykelvägsplanen

8 Svar på medborgarförslag - Busshållplats vid korsningen mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp

9 Svar på medborgarförslag - Gångbana till busshållplats Marklunda - Karl Johans väg

10 Svar på medborgarförslag - Stänga av korsningen mellan Södra Gränsgatan och 
Tranebodavägen samt leda om trafiken

11 Namnsättning gata, Förrådsgatan, Castor 17

12 Namnsättning gata och kvarter, Teodor Kvants väg, Osby

13 Svar på skrivelse om strandskyddet kring norra Osbysjön

http://www.osby.se/
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14 Yttrande över Östra Göinge kommuns LIS-plan, Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen

15 Ny detaljplan för Loshult 1:13

16 Ny detaljplan för Fiskalen 11

17 Planuppdrag för Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18

18 Värdeskapande fastighethetsförvaltning

19 Rivning av Lönnegården

20 Rivning av Grossören 7

21 Rivning av Chauffören 26

22 Markförsäljning Valthornet 1 m.fl., Marklunda

23 Förvärv av Grossören 8

24 Diskussion - Tillvägagångssätt vid försäljning av mark på naturbruksområdet samt 
eventuellt uthyrning

25 Diskussion - Industrispåret

26 Diskussion - Sammanträdeshandlingar

Lotte Melin (C) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare
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Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 
Dnr SBN/2020:14  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att anta förslaget till ny delegationsordning daterat 2021-03-25. Delegationsordningen 
börjar att gälla den 2021-05-01, varvid nuvarande delegationsordning beslutad 2020-12-
09. § 129 upphör att gälla. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om delegering av beslutsmandat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning daterad 2020-12-09, § 129, föreslås 
revideras. 

Förslaget till revidering innebär att förvaltningschef får rätt att fatta beslut om 
ingångsättningsbeslut av investeringsprojekt inom beslutad investeringsram samt att 
projektsamordnaren får rätt att göra avrop i investeringsprojekt när det finns 
igångsättningsbeslut.  

Förslaget innebär vidare att arbetsutskottet får delegation att utse firmatecknare för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

I förslaget till revidering ligger också att höja beloppsgränsen för köp och försäljning av 
fastigheter från 3 prisbasbelopp till 4,5. Skälet är att tomtpriserna stigit utifrån beslut i 
kommunfullmäktige om uppräkning av markpriserna. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning daterad 2021-03-25. 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till:  

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef  
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 Delegationsordning 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 2021-03-25 

 Gäller fr.o.m. 2021-05-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-15, § xx 
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 Allmänt om delegering av beslutanderätt 
 (6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL)) 
 Vad innebär delegering? 

Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 
flyttas över från nämnden till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos 
kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av 
delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som 
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller 
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som 
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation” 
 
 Syftet med delegering av beslutanderätt 
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta 
samhällsbyggnadsnämnden från rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för 
mer omfattande behandling av ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, 
dels att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att förkorta såväl 
handläggningstiden som tiden för beslut. 
 

 Förutsättningar för nämndens delegationsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste 
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till 
nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 
genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutande-rätten i olika 
ärenden överförs till delegater. 
 

 Vad kan delegeras 
 Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud  

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 
 
 
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden. 
1.  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 
2.  framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, 
3.  yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats, 
4.  yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats, 
5.  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt1, 
6.  ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
7. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar. 
 

 
1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 
avgörande. 
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 Delegering eller verkställighet 
Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra. 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 
genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-
alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 
kan inte överklagas. 
 
 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande. 
 
 Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till en ledamot eller ersättare i nämnden 
eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas till flera 
anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare, s.k. 
blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt aktiebolag, en 
konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på annat sätt, klart 
anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 
 
 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden  
 där nämndens avgörande inte kan avvaktas 
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med 
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dess-
utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft. 
 
 Vidaredelegation 
Endast förvaltningschefen får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt 
denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden 
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av 
sådan vidaredelegation ska anmäls till förvaltningschefen som i sin tur anmäler 
delegationsbeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av 
förvaltningschefen fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera 
vidare denna beslutanderätt.  
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 Vid förhinder för delegaten 
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 
som delegat.  
 
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 
av samhällsbyggnadsförvaltningens enhetschefer, förvaltningschefen som såväl 
delegat som ersättare för delegat. 
 
I övrigt gäller vid förhinder att den som förordnats som ersättare träder in och i 
andra hand övertas beslutsrätten av delegatens närmast överordnade chef. 
 
Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester 
eller tjänsteresa. 
 
 Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till 
samhällsbyggnadsnämnden om ärendet är av principiell betydelse, har stor 
ekonomisk påverkan på kommunens ekonomi eller om andra skäl motiverar att 
ärendet ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. En delegat ska följa policys 
och riktlinjer som antagits av Osby kommun inom olika områden.  
 
 Vid överklagande av beslut och domar,  
 inhibitionsansökan och yttranden 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att 
 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut, 
 besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut, 
 ompröva överklagat beslut. 

 
 Undertecknande av handlingar  
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 
avtalet. Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta särskilda beslut om rätten att 
underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt 
verksamhetsområde, dvs. beslut om firmateckningsrätt.  
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 Undertecknande av handlingar, forts. 
Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder, 
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter, 
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid 
förfall för ordföranden ska vice ordföranden eller förvaltningschef, eller annan 
anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen 
bestämma att annan ledamot eller anställd ska underteckna avtal, andra handlingar 
och skrivelser. 
 
Med stöd av delegation från samhällsbyggnadsnämnden får delegat på nämndens 
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes 
delegationsbeslut. 
 
Från samhällsbyggnadsförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt 
som förvaltningschefen bestämmer. 
 

 Anmälan av beslut fattade på delegation 
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 
beslutet ska bifogas. 
 
 Överklagande av beslut  
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som samhällsbyggnadsnämndens 
beslut. Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av 
överklagande, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.  
 
Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och 
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara 
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt 
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstift-
ningsområde det gäller. 
 
Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om 
överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade 
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är 
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. 
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Förkortningar Lagar/Avtal 
BrB Brottsbalken (1962:700) 

DataskyddsL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
 dataskyddsförordning 

FvL Förvaltningslag (2017:900) 

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter. 

KL Kommunallag (2017:725) 

LLR Lagen om lägenhetsregister 

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
 extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  

LUF Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan och bygglag (2010:900) 

Säf Säkerhetsskyddsförordningen (2003:778) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

TrF Trafikförordningen (1998:1276) 

Förkortningar delegater 

AU  Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Ord  Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Vice  Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

FC  Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

TI  Trafikingenjör 

CS  Chef serviceenheten 

BCS  Biträdande chef serviceenheten 

CFE  Chef fastighetsenheten 

CME  Chef mark- och exploateringsenheten 

PS  Projektsamordnare 

DC  Driftchef  

PA  Planarkitekt 

VU  Verksamhetsutvecklare Geodata 

C  Controller 

KCV  Kontaktcentervägledare 
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1. Allmänna frågor 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

1.1 Beslut att lämna ut handling fattas, efter 
sekretess-prövning och prövning enligt 
GDPR, av den som har handlingen i sin vård. 

Närmast ansvarig chef FC 
 

TF, OSL, 
GDPR 

1.2 Beslut om att lämna ut handling till annan 
myndighet i enlighet med skyldighet att bryta 
sekretess 

Närmast ansvarig chef FC 
 

10 kap 15 
§OSL 

1.3 Beslut om avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild 
 
* Besvärshänvisning bifogas beslutet  

Närmast ansvarig chef FC 
 

6 kap 7§ och 
10 kap 14 § 
OSL 

1.4 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

FC  12 kap 6 § 
SOL 
DataskyddsL 

1.5 Beslut om omprövning av delegationsbeslut 
skall ske samt omprövning av beslutet 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

FC 
 

27 § FvL 

1.6 Prövning av att överklagande skett i rätt tid 
samt avvisning av överklagande som kommit 
in för sent 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

FC 
 

24 § 1 st 
FvL 

1.7 Prövning om överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in 
för sent, i de fall där ursprungsbeslutet inte 
fattats på tjänstemannadelegation, inom 
nämndens ansvarsområden. 

Närmast ansvarig chef 
 

FC 
 
 

 

1.8 Avge yttrande med anledning av 
överklaganden av delegationsbeslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

FC 
 

 

1.9 Beslut i ärende till nämnden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas  

Ord Vice 6 kap 6§ KL 

1.10 Avvisande av ombud till sammanträde Ord Vice 9 § FvL 

1.11 Besluta om övergripande rutiner utifrån 
fastställda riktlinjer 

FC   

1.12 Ansökningar om projektmedel, EU-bidrag 
m.m. hos Länsstyrelsen, ESF m.fl. 
 

Ord och Vice FC  

1.13 Fastställande av cafeteriapris utifrån 
självkostnadsprincip 
 

CS BCS  
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2. Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 
kommunikation 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

2.0 Utse firmatecknare för samhällsbyggnadsnämnden AU   

2.1 I nämndens ställe avge yttrande i ärenden om remisstiden 
inte medger att ärendet hinner behandlas på ordinarie 
sammanträde. 

AU  Ord   

2.2 Beslut i ärende till nämnden som är så brådskande att 
avgörande inte kan inväntas 

Ord Vice  6 kap 36 § 
KL 

2.3 Utse dataskyddsombud 
 

FC 
 

 Art 37 
GDPR 

2.4 Utse GDPR-ombud FC Ord  

2.5 Beslut om antagande och revidering av nämndens 
dokumenthanteringsplan 

Ord Vice  

2.6 Beslut att ta ut en avgift eller att inte tillmötesgå en 
begäran på grund av att den bedöms uppenbart ogrundad 
eller orimlig 

FC   

2.7 Beslut om utlämnande av registerutdrag och beslut att 
avvisa begäran om registerutdrag. 

FC   

2.8 Besluta om den registrerades rätt till rättelse FC   

2.9 Besluta om den registrerades rätt till radering FC   

2.10 Besluta om den registrerades rätt till begränsning av 
behandling samt svaromål till tillsynsmyndigheten 

FC   

2.10 Besluta om underrättelse till tredje man om rättelse eller 
radering av personuppgifter eller begränsning av 
behandling 

FC   

2.12 Beslut om den registrerades rätt till dataportabilitet FC   

2.13 Beslut med anledning av den registrerades rätt att göra 
invändningar 

FC   

2.14 Beslut att anmäla personuppgiftsincident, upprätta 
anmälan och sammanställa dokumentation 

FC   

2.15 Fastställa en konsekvensbedömning avseende dataskydd FC   

2.16 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
instruktioner 

FC   

2.17 Utse arkivansvariga 
 

Ord Vice  

2.18 Utse arkivredogörare  FC   

 
3. Ekonomisk förvaltning och upphandling 
OBSERVERA! 
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvalt-
nings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt. 
 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

3.1 Avskrivningar av fordringar intill ett belopp 
motsvarande högst ett (1) prisbasbelopp i varje 
särskilt fall  

FC   
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3.2 Avskrivningar av fordringar upp till max två (2) 
prisbasbelopp. 

AU  Ord    

3.3 Utse personer för tidsbegränsad firmateckning 
hos banker, postgiro och post. 

Ord Vice  

3.4 Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan till kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde om 
 
ett (1) prisbasbelopp 
 
 
fem (5) prisbasbelopp 
 
Mer än fem (5) prisbasbelopp  

 
 
 
 
CFE/CS 
 
 
FC 
 
Ord 

  

3.5 Beslut om upphandling till av Riksdagen 
fastställd beloppsgräns för direktupphandling 
enligt LOU och LUF (fn LOU 586.907 kronor, 
LUF 1.092.436 kronor) 
 
Övriga åtgärder vid direktupphandling enligt 
kommunens ”Regler för inköp och 
upphandling” 

FC 
 
 
 
 
Respektive enhetschef 
inom sin enhet och inom 
av kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram. 

  

3.6 Beslut om egen upphandling och fastställande 
av upphandlingsdokument i upphandlingar över 
ett belopp motsvarande den av Riksdagen 
fastställda beloppsgränsen för 
direktupphandling, se punkten ovan. 
 
I ovan angivna upphandlingsärenden fatta 
beslut om  

 Avbrytande av upphandling 
 Tilldelning av kontrakt, 
 Undertecknande av avtal. 

Ord 
 
 
 
 
 
FC 

  

3.7 Besluta om att delta i samordnad upphandling 
med annan upphandlande myndighet/enhet 
samt beslut om  
Fastställande av upphandlingsdokument, 
Avbrytande av upphandling, 
Tilldelning av kontrakt, 
Undertecknande av avtal, 
 

Kommundirektör i såväl 
kommun- som 
förvaltningsövergripande 
upphandling inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad budgetram. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

3.8 Besluta om igångsättning av 
investeringsprojekt inom beslutad 
investeringsram 

FC Ord  

3.9 Besluta om avrop från beslutad 
investeringsram gällande fastighetsprojekt då 
igångsättningsbeslut finns 

PS CFE  

3.10 Besluta om avrop från beslutad 
investeringsram gällande mark- och 
exploateringsärenden då igångsättningsbeslut 
finns 

PS CME  

3.11 Besluta om attesträtter  FC   

3.12 Beslut att bevilja handkassor- max 2 500 kr C FC  

 
 
4. Personaladministrativa ärenden2  
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

4.1 Beslut om anställning 
 (Innan beslut om anställning fattas ska samråd 
ske med HR-enheten för att bevaka lagstadgade 
skyldigheter såsom omplacering, LAS m.m.) 

Närmast ansvarig chef   

4.2 Inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av ledningsorganisation inom ramen 
för fastställd budget. 

FC   

4.3 Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt 
beslut om lön under pågående avtalsperiod 
* Efter samråd med HR-enheten 

FC   

4.4 Meddela förbud mot/alternativt godkänna 
utövande av bisyssla  
* Efter samråd med HR-enheten 

FC  AB § 8 

4.5 Träffa särskild överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning av anställning 
* Efter samråd med HR-enheten 

FC   

4.6 Avstängning  
* Efter samråd med HR-enheten 

FC  AB § 10 

4.7 Disciplinpåföljd  
* Efter samråd med HR-enheten 

FC  AB § 11 

 
  

 
2 Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för samtlig personal inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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5. Planärenden, kart/GEO-data 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

5.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i kommunens översiktsplan 

PA FC PBL 

5.2 Beslut om överenskommelse med sökande att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra (4) månader 
från det att ansökan kom in 

PA FC PBL 

5.3 Beslut att påbörja arbete med upphävande av 
fastighetsplan genom att upprätta samrådshandlingar 
och genomföra samråd. 

PA FC PBL 

5.4 Beslut att skicka ut detaljplan för granskning AU Ord  

5.5 Yttrande över andra kommuners förslag till översikts- 
och detaljplaner 

AU Ord PBL 

 
6.Teknik och service, mark och exploatering 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

6.1 Uthyrning, utarrendering, upplåtelse av mark och 
fastigheter förvaltade av samhällsbyggnadsnämnden 
för en tid av högst två (2) år och ett sammanlagt 
högsta värde under avtalstiden på sex (6) 
prisbasbelopp. 

CME  FC  

6.2 Hyra och arrondering arrende av mark till ett 
sammanlagt högsta värde under avtalstiden på sex (6) 
prisbasbelopp. 

CME FC  

6.3 Försäljning av skog upp till femhundra (500) kbm per 
objekt. 

CME  FC  

6.4 Medge bebyggelse intill fastighetsgränsen, för 
fastigheter under kommunstyrelsens förvaltning 

CME FC  

6.5 Hantera fastighetsjuridiska/lantmäteriärenden av 
formell art 

VU CME  

6.6 Köp och försäljning av mark och byggnader inom 
detaljplan/översiktsplan upp till tre (3) 4,5 
prisbasbelopp 

CME  FC  

6.7 Försäljning av fastigheter > tre (3)  4,5 prisbasbelopp 
upp till 6 prisbasbelopp  

FC Ord  

6.8 Försäljning av fastigheter då principbeslut om pris 
fattats av samhällsbyggnadsnämnden 

VU CME  

6.9 Yttrande till lantmäterimyndigheten angående 
fastighetsbildning där kommunen är sakägare 

VU CME  

6.10 Förordnande av kommunjägare DC CME  

6.11 Kommunens beställare gentemot SBVT FC CME  
 

6.12 Kommunens huvudman enligt allmänna 
bestämmelser för användande/begränsning av Osby 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA). 

FC Ord  

6.13 Ansöka om förrättning för exploateringssamverkan VU CME  

6.14 Ansöka om förrättning enligt fastighetsbildningslagen 
eller anläggningslagen 

VU CME  
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7. Fastighet 
 

7.1 Tecknande av hyresavtal till ett sammanlagt högsta 
värde under avtalstiden på tjugo (20) prisbasbelopp. 
 

CFE  FC  

7.2 Uthyrning av lokaler förvaltade av 
samhällsbyggnadsnämnden till ett sammanlagt högsta 
värde under avtalstiden på tjugo (20) prisbasbelopp.  

CFE  FC  

7.3 Uppsägning/villkorsändring av hyresavtal 
*I samråd med berörd(-a) förvaltning(-ar) 

CFE  FC  

 
 
8. Trafikärenden 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 

8.1 Trafikärenden, exempelvis framställningar 
till myndigheter, regionala organ m.fl.  

Ord   

8.2 Besluta om lokala trafikföreskrifter TI CME   

8.3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter samt 
yttranden och framställningar om lokala 
trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsfrågor 

TI CME   

8.4 Ansvar för drift och underhåll Osby 
industrispår. Befogenhet att stoppa trafik 
vid brist i infrastruktur eller järnvägstrafik 
tills rättelse sker 

TI CME  Transportstyrelsens 
föreskrifter om säker-
hetsstyrningssystem 
och övriga 
säkerhetsbestämmelser 
för 
infrastrukturförvaltare 
med säkerhetstill-
stånd samt järnvägs-
företag med säker-
hetsintyg (TSFS 
2015:34) 

8.6 Förordnande av parkeringsvakt TI CME  Lagen (1987:24) om 
kommunal park- 
eringsövervakning 

8.7 Beslut om parkeringstillstånd KCV TI Trafikförordningen, 13 
kap, 8§ 

 
9. Lagen om lägenhetsregister 

9.1 Beslut om att fastställa belägenhetsadress 
 

VU CME   

9.2 Beslut om att fastställa lägenhetsnummer VU CME   

 
 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-16 

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

Budgetuppföljning efter 31 mars 2021
Dnr SBN/2020:124

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 
2021 för samhällsbyggnad exklusive VA samt för samhällsbyggnad VA.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Rapport, Budgetuppföljning mars 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA

Rapport, Budgetuppföljning mars 2021, Samhällsbyggnad VA

 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  

http://www.osby.se/




TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-16 

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

Remiss av förslag till parkeringsnorm för Osby centrum
Dnr SBN/2021:83

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget till 
parkeringsnorm, daterat 2021-03-16 på remiss. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dialog med miljö- och byggenheten tagit fram ett 
förslag på parkeringsnorm för Osby centrum. Förslaget föreslås skickas för synpunkter till 
miljö- och byggnämnden, Osbybostäder, Osby Näringsliv, Fastighetsägarna Syd och 
hyresgästföreningen.

Beslutsunderlag

Förslag till parkeringsnorm, daterad 2021-03-16.

 

Beslutet skickas till: 

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson  
Förvaltningschef

http://www.osby.se/


 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Parkeringsnorm 
Policy

Beslutad av: <Beslutad av> Beslutsdatum: 2021-03-16
Framtagen av: Mathias Karlsson Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef
Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer:      

Giltighetstid Tillsvidare
 



Parkeringsnorm
Datum
2021-03-16

     
      

Sida
2(2)

1 Syfte
Parkeringsnormens syfte är att reglera vilket antal parkeringsplatser för 
personbilar som ska finnas när bostäder tillskapas genom flerbostadshus i 
Osby tätorts centrala delar.

2 Bakgrund
Detta dokument är styrande för kommunens och ska användas i plan- och 
bygglovsprocessen. Målsättningen är att parkeringsnormen ska leda till bra 
parkeringslösningar för boende och därmed också goda 
parkeringsmöjligheter för besökare i Osby centrum.
Parkeringsnormen är kortfattad och omfattar endast boendeparkering inom 
Osbys centrum. Om behov uppkommer om mer omfattande reglering kan 
normen succesivt byggas på med bestämmelser via nytt beslut i 
kommunfullmäktige.

3 Parkeringsnorm
Vid tillskapande av lägenheter i flerbostadshus inom Osby centrum ska det 
finns minst 0,8 parkeringsplatser per lägenhet, se avgränsning i kartan. Om 
tillräckligt antal parkeringsplatser inte kan ordnas inom fastigheten kan 
parkeringsköp göras. 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@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

Avtal för medfinansiering - objekt i cykelvägsplanen
Dnr SBN/2021:90 312  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott förslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige uppdra Kommundirektören att 
underteckna medfinansieringsavtalet, samt att Kommunfullmäktige i 2022 års 
investeringsbudget avsätta 2 000 000 kr till projektet.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Region Skåne håller på att ta fram en uppdaterad RTI-plan med tillhörande 
Cykelvägsplan. Just nu arbetar de utifrån att alla kommande cykelobjekt i planen ska 
finansieras till 100 % med statliga medel. Nästa plan (2022-2033) blir en övergångsplan. 

Objekt där Trafikverket påbörjat planeringen och där det finns gällande avtal kring 
medfinansiering mellan Trafikverket och kommunerna kommer fortfarande att vara 
gällande enligt finansieringsupplägget i gällande plan, med ett 50/50 % upplägg mellan 
kommun och stat, vilket då är förutsättningen för objektet Lv 2101 Tranebodavägen, 
Lönsboda GC-väg (mellan Lönsboda Busstorg och Folkets Park). De har också valt att 
förutsätta en prioritering av de cykelvägsobjekt där det finns slutna avtal mellan 
Trafikverket och kommunerna. Frågan som ställs är då hur Osby kommun ställer sig till 
det objekt inom kommunen som ligger i Trafikverkets ordinarie verksamhetsplanering för 
att ta fram avtalsförslag. 

Osby kommun måste snarast meddela Trafikverket om man önskar genomföra projektet, 
ett avtal måste ha tecknats innan 30 juni 2021. Vid trafikmöte 2021-03-17 mellan Osby 
kommun och Trafikverket uppskattades kostnaden till 4 milj. kr. 

Trafikverket vill dock understryka att ett medfinansieringsavtal träffas på premissen av att 
kommunen och Trafikverket delar på den totala kostnaden när entreprenaden är avslutad 
och alla kostnader är kända. De tidiga uppskattade kostnaderna som skrivs in i avtalet är 
enbart indikatorer som inte tar hänsyn till om projektet försenas eller fördyras.

http://www.osby.se/
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Finansiering

Projektet finansieras i form av 50/50 där Osby kommun står för halva kostnaden för 
genomförandet.

Kommunfullmäktige avsätter 2 000 000 kr i investeringsbudgen för 2022.

 

Beslutet skickas till 

Trafik- och gatuingenjör
Ekonomiavdelningen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-21 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@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 - Busshållsplats vid korsningen mellan väg 15 
och 2128 Västra Svenstorp
Dnr SBN/2020:215 531  

Samhällsbyggnads 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 2020-09-04, föreslår Katarina Sjölander att en 
busshållplats ska upprättas där riksväg 15 möter väg 2128 i Västra Svenstorp.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr KS/2020:343 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och besluta.

Skånetrafiken ansvarar för planering och utformning av busshållplatser. I sin senaste 
översyn av resestatistik och säkerhet har inte busshållplatsen vid Västra Svenstorp 
omnämnts. Beskedet Osby kommun fått är att befintlig hållplats är centralt placerad i 
upptagningsområdet och längs en raksträcka med relativt god sikt. Reseunderlaget är dock 
lågt, 29 resande/år i riktning mot Lönsboda och 49 resande/år i riktning mot Osby.

I dagsläget kan Skånetrafiken inte se att det finns belägg för att anlägga en ny hållplats i 
korsningen vid väg 2128. Korsningen ligger även i en kurva med mindre bra 
siktförhållande.

Finansiering

Ej aktuellt

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Busshållplats vid korsningen väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp”, inkommen den 4 september 2020, från Katarina Sjölander.

Beslut i kommunfullmäktige 2020-09-21

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-21 
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Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@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 - Gångbana till busshållsplats Marklunda - 
Karl Johans väg
Dnr SBN/2020:216 531  

Samhällsbyggnads 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 2020-06-09, föreslår Sissela Hansen att det görs en 
gångbana till busshållplatsen Marklunda – Karl Johans väg.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr: KS/2020:274 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda samt besluta om medborgarförslaget

Föreslagen åtgärd berör de som bor längs Karl Johans väg norr om riksväg 15. Här finns 
totalt tio enbostadshus som potentiellt skulle kunna nyttja kollektivtrafiken. Sträckan som 
avses är totalt 60 m, varav 35 m vägräcke att passera. Sikten bedöms som god i båda 
riktningar. 

Osby kommun har lyft frågan med Skånetrafiken som undersöker möjligheten till statligt 
bidrag genom medfinansiering av gångbanan.

Finansiering

Ej aktuellt

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Gångbana till busshållplats Marklunda-Karl Johans väg”, 
inkommen den 9 juni 2020, från Sissela Hansen.

Kommunfullmäktiges beslut - 2020-09-21

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 
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Datum
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Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@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 - Stänga av korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och Tranebodavägen samt leda om trafiken
Dnr SBN/2020:217 512  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed avslå 
medborgarförslaget.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2020-06-25, föreslår Erling Henriksson stänga av 
korsningen mellan Gränsgatan och Tranebodavägen samt leda om trafiken via Dalgatan-
Stormgatan-Floragatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21 dnr KS/2020:293 att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och besluta.

Två alternativ har föreslagits av förslagsställaren där båda alternativen innebär en 
totalavstängning i korsningen. 

Alternativ 1. Floravägen förlängs (ny vägsträckning ca 90m) längs spåret och på så sätt 
flyttas passagen en korsning norrut. S.Gränsgatan agerar idag uppsamlingsgata och är ca 
12 m bred. Dalgatan, Stormgatan och Floragatan är idag mindre villagator med en bredd 
om <8m. Risken är att det uppstår icke önskvärd genomfartstrafik på dessa gator. 
Floragatan är idag en återvändsgata med ytterst lite trafik.

Alternativ 2. Floravägen förlängs österut för att sedan ansluta mot S. Gränsgatan öster 
om järnvägen. Detta förslag är betydligt mer omfattande och kräver bland annat ny 
järnvägskorsning samt 200 m ny vägsträckning, ändringar av detaljplan med mera. 

http://www.osby.se/
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Olyckor och tillbud har uppstått genom att bilister passerat korsningen utan att 
uppmärksamma väjningsplikten. Om en reglering av trafiksituationen förordas är 
rekommendationen att börja med en mindre omfattande åtgärd. 

Alternativ 3. Förslag Osby kommun. Enkelrikta S.Gränsgatan, delen mellan 
Tranebodavägen och Dalgatan. S.Gränsgatan stänga av vid järnvägen samt vid korsningen 
med Aspgatan.

Finansiering

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Stänga av korsningen mellan Gränsgatan och 
Tranebodavägen samt leda om trafiken”, inkommen den 25 juni 2020, från Erling 
Henriksson.

Beslut kommunfullmäktige – 2020-09-21

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Trafik- och gatuingenjör

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 













Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86
E-post samhallsbyggnad@osby.se

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2021-03-22 SBN/2021:92

Samhällsbyggnad
jan.karlsson@osby.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning gata, Förrådsgatan, Castor 17
Dnr SBN/2021:92

Samhällsbyggnads förslag till beslut i 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden fastställa gatunamnet förrådsgatan i Osby tätort. 

Sammanfattning
Enligt gällande detaljplan ska Prästavägen stängas och ny infart har byggts 
till gamla Naturbruksgymnasiet. Den nya vägen utgår från Kälsvedsvägen 
och löper västerut in på området.
Byggnaderna och området används idag för kommunens driftsverksamhet 
för fastighet, park och gata samt förråd. 

Beslutsunderlag
Karta med vägen utbredning.

Beslutet skickas till:
Mark o exploatering, Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Jan Karlsson
Verksamhetsutvecklare geodata

Bilagor
Bilaga 1 Kartbilaga







Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86
E-post samhallsbyggnad@osby.se

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2021-03-22 SBN/2021:94

Samhällsbyggnad
jan.karlsson@osby.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning gata och kvarter, Teodor Kvants väg, 
Osby
Dnr SBN/2021:94

Samhällsbyggnads förslag till beslut i 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden fastställa kvartersnamnen Kundvagnen och 
Sidovagnen samt fastställa förlängning av gatunamn Teodor Kvants väg i 
Osby tätort. 

Sammanfattning
Utbyggnad av handelsområde enligt detaljplan för del av Osby 194:1 pågår. 
De flesta tomterna är redan sålda. Innan fastighetsbildning sker av tomterna 
ska kommunen fastställa kvartersnamn där namnen Kundvagnen och 
Sidovagnen föreslås av förvaltningen. Teodor Kvants väg är fastställd sedan 
tidigare men föreslås nu förlängas genom området.

Beslutsunderlag
Karta med vägen utbredning.

Beslutet skickas till:
Mark o exploatering, Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Jan Karlsson
Verksamhetsutvecklare geodata

Bilagor
Bilaga 1 Kartbilaga







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Yttrande över Östra Göinges samrådsförslag till LIS-plan
Dnr SBN/2021:91 212  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Osby kommun yttrar sig enligt följande över förslag till LIS-plan:

Östra Göinges förslag till LIS-plan, samrådsversion, är genomarbetad och har en god 
balans mellan allmänhetens tillgång till strandområden samtidigt som djur och växtlivet 
värnas. God hänsyn och främjande tas av landsbygdsföretag i LIS-planen.
Dokumentets utformning är föredömligt med en god balans mellan text och högkvalitativa 
bilder som gör planen lättare att läsa.

En översyn behöver göras av planförslaget för att det ska stämma så väl överens som 
möjligt tillsammans med den kommande regionplanen för Skåne län.

Östra Göinge kommun bör beakta SOU 2020:78 som behandlar ett mer differentierat 
strandskydd och effekterna detta har på LIS lagstiftningen genom ändringen av 
strandskyddet 2008/2009 med införandet av LIS möjligheten.
Utredningen kan tolkas som att LIS är under uppluckring. 

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys bedöms behövas för ärendet. 

Sammanfattning av ärendet

Östra Göinge skickade ut sitt förslag till LIS-plan 2021-02-16 på samråd.
Svar på remissutskicket önskas senast 2021-04-15. 
Östra Göinges förslag till LIS-plan är bra utformad som tar hänsyn och skapar en balans 
mellan flera olika intressen, bland annat företagande på landsbygden, allmänhetens 
tillgång till stränder samt hänsyn till flora och fauna. 
Strandskyddet är ofta uppe för diskussion i olika sammanhang och en utredning, SOU 
2020:78, finns framlagd och bör beaktas vid framtagande av LIS-planen.
Hur LIS-områdena ska fungera i framtiden lyfts till viss del fram i utredningen.
Östra Göinges planförslag tar god hänsyn till landsbygdsföretagande och tillgången som 
allmänheten ska ha till stränder. 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutsunderlag

Förslag till LIS-plan, samrådsversion, Östra Göinge kommun. 

 

Beslutet skickas till:

Kettil Svensson

Samhallsbyggnads@osby.se  

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA

mailto:Samhallsbyggnads@osby.se
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Kommunen har identiferat åtta områden som anses vara 
lämpliga för att ge dispens från rådande strandskydd 
för att långsiktigt stimulera landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. 

Sammanfattning 

Fortsatt arbete på översiktsplanen 
Som en del av ett fortsatt arbete med över-
siktsplanen för Östra Göinge har kommunen 
nu framställt en plan för landskapsutveckling i 
strandnära läge (LIS-plan). 

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översikts-
planen och följer därför samma planprocess. I 
arbetet ingår kunskapsinsamling, inventering, 
platsbesök, dialog med näringsidkare och pri-
vatpersoner, samråd, granskning och tillsist ett 
antagande av kommunfullmäktige. 

Vad är strandskydd? 
Samtliga kustlinjer, vattendrag och insjöar i 
Sverige skyddas av ett strandskydd. Strand-
skyddet sträcker sig vanligtvis 100 meter från 
strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet 
med syftet att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till vattnet och strandområdet men 
också för att skydda och bevara goda livsvill-
kor för djur och växter. 

Strandskyddet upphävs inte automatiskt även 
som utpekat LIS-område. Det är först i en de-
taljplane- eller bygglovsprocess som en defni-
tiv prövning av ett områdes lämplighet för ett 
visst ändamål sker. 

Målet med att framställa en LIS-plan är att 
identifera områden där en dispens av strand-
skyddet på ett långsiktigt sätt ska stimulera 
både lokal och regional utveckling. 

Åtta utpekade områden 
I LIS-planen presenteras åtta utpekade områ-
den som på olika sätt kan gynnas av en dis-
pens av strandskyddet. Med en dispens ska-
pas förutsättningarna för företagsutveckling 
och nya etableringar, skapandet av arbetstill-
fällen, stärka plasterna som besöksmål och 
även skapandet av attraktiva bostäder i natur-
och vattennära lägen. 

De utpekade områdena är: 
• Glimåkra ekoby 
• Immeln by 
• Oröd 
• Strömshall 
• Trollabadet 
• Tydinge festplats 
• Östanå 

Konsekvensbeskrivning 
Sist i handlingen redovisas de förväntade kon-
sekvenserna som ett genomförande av planen 
kan medföra med bedömningen att Östra Gö-
inge kommer utvecklas hållbart både ur ett 
miljö-, socialt- och ekonomiskt perspektiv. 
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Kommunen har identiferat åtta områden som anses vara 
lämpliga för att ge dispens från rådande strandskydd 
för att långsiktigt stimulera landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.
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Inledning 

Syfte 
Syftet med plan för landskapsutveckling i 
strandnära lägen, en LIS-plan, är att identifera 
och lokalisera attraktiva och intressanta områ-
den som kan vara aktuella för en prövning av 
dispens strandskydd utifrån ett landsbygds-
perspektiv. Målet är att på så vis stimulera 
långsiktig utveckling i kommunens landsbyg-
der. 

En LIS-plan fungerar som ett vägledande styr-
dokument och är inte juridiskt bindande. Pla-
nen behöver därför följas upp med detaljplan 
eller strandskyddsdispens. 

Landskapsutveckling i form av turism och an-
nan verksamhet kan skapa arbetstillfällen sam-
tidigt som attraktiva bostäder kan locka både 
till infyttning och kvarboende i kommunen. 
Dispens av strandskydd ges endast på en be-
gränsad del av strandområdet, detta för att 
bevara fortsatt goda livsvillkor för djur och väx-
ter men även för att allmänheten fortfarande 
ska ha god tillgång till strandområdet. 

Ur hållbarhetssynpunkt bör utvecklingen 
ske i närhet till befntlig bebyggelse utan 
att värdefulla miljöer byggs bort. Med LIS-
planen vill kommunen öppna upp möjligheten 
för byggnation, rekreation eller annan 
verksamhet vid några av Östra Göinges sjöar 
och vattendrag som kommunen anser vara 
lämpliga. 

Som en del av översiktsplanens fortsatta arbete 
framställs en plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen för att på så vis möjliggöra, 
underlätta och stimulera utveckling i 
kommunens landsbygder. 

Planprocessen 
LIS-planen är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och följer samma planprocess. 
Innan planen får laga kraft ska den genomgå 
samråd, granskning och antagande i 
kommunfullmäktige. Under samrådsskedet 
ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
regionplaneorgan och andra kommuner som 
berörs av planen. Andra som eventuellt berörs 
av planen; myndigheter, organisationer och 
enskilda medborgare ska också ges tillfälle till 
samråd. 

Vid behov kan planen revideras efter samråd 
och ska sedan ut på granskning. Under 
granskningstiden fnns möjligheten för 
kommuninvånare och andra intressenter att 
lämna synpunkter. Granskningen sker minst 
i två månader. I ett utlåtande sammanställs 
de synpunkter som inkommit under 
granskningstiden. Mindre ändringar kan ske 
av planen men skulle större revideringar 
behövas bör planen ställas ut för granskning 
på nytt. Boverket, länsstyrelsen och de 
kommuner som berörs av planen ska ta del av 
antagandehandlingarna när de fått laga kraft. 

Ett tematiskt tillägg till en översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande. Det är först vid ett 
detaljplanebesked som en defnitiv prövning 
av ett områdes lämplighet för ett visst 
ändamål sker. En LIS-plan kan däremot vara en 
förutsättning för att ett strandskyddat område 
ska få prövas i detaljplan. 
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Metodik i arbetet med LIS-planen 
LIS-planen är ett tematiskt tillägg till kommu-
nens översiktsplan. Analyser och avvägning-
ar görs på en översiktlig nivå. Specifka ställ-
ningstagande kring hur förslagna områden ska 
utformas sker under detaljplanering. 

I arbetet ingår inventering och dokumentering 
av intressanta områden som skulle vara aktu-
ella att få sitt strandskydd beprövat. Analyser 
har gjorts för att uppskatta miljö-, sociala- och 
ekonomiska konsekvenser för varje enskilt om-
råde. 

Parallellt under arbetets gång pågår en dialog 
med kommunens planeringsutskott och den 
utsedda referensgruppen. Tillsammans har 
områden som anses lämpliga för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen utpekats, vilka 
som presenteras i denna handling.  

I lokaltidningen, på kommunens hemsida och 
på sociala medier har medborgare välkomnats 
att via en karttjänst ge förslag och önskemål 
på områden där en dispens av strandskyddet 
skulle bidra till landsbygdsutveckling. 

Vid platsbesök har företag som berörts av de 
utpekade LIS-områdena bjudits in att berät-
ta om sina verksamhet, deras framtidsplaner 
och hur en eventuell dispens av strandskyddet 
skulle påverka dem. 

Projektgruppen och planeringsutskottet på 
platsbesök hos företagare i Breanäs 

Kartfunktionen från hemsidan där medborgare fck möjlighet att ge förslag på LIS-områden 
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100m Gen erel It strandskydd 100rn 

Utökat max 300m 

Utgångspunkter 

Strandskydd 
Samtliga kustlinjer, vattendrag och insjöar i 
Sverige skyddas av ett strandskydd enligt 7 
kap. 13-18 h §§ Miljöbalken. Strandskyddets 
syfte är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden men också som ett skydd för 
att behålla goda livsvillkor för djur och växter. 
Strandskyddet sträcker sig vanligtvis hundra 
meter på var sida av normalt medelvatten-

Inom strandskyddat område är 
det inte tillåtet att 

• uppföra byggnader 

• ändra byggnader eller sätta upp andra an-
läggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att röra sig där 

• gräva, spränga eller på annat sätt 
      förbereda för sådana byggnationer 

• utföra andra åtgärder som kan skada 
      växt- och djurliv, t e x fälla träd. 

stånd, det vill säga hundra meter ut i vattnet 
och hundra meter upp på land. Vid ett utökat 
strandskydd, om det behövs för att säkerhets-
ställa strandskyddets syften, kan Länsstyrelsen 
besluta att det skyddade området sträcker sig 
upp till 300 meter från vattenlinjen. 

Exempel på anläggningar eller anordningar 
som är förbjudna är bryggor, pirar, staket, 
grillplats och parkeringsplatser. Åtgärder 
som kan skada växt- och djurliv kan vara 
at fälla träd, muddra, lägga upp massor 
eller gödsla. Undantagna från förbudet är 
ekonomibyggnader och anordningar som 
behövs för jordbruk, fske, skogsbruk eller 
renskötsel – om de för sin funktions skull måste 
ligga inom strandskyddat område. 

10 11 



  

    
  
  
      

        
                
        
  
        
                  
        
                  
        

    
    
  
    
      
  
  

     
 

 

  

    
    
 
    
       

    
   

4------- Fri passage 

Strandskyddet som fnns för ett område upp-
hävs inte automatiskt även om det utpekas 

skyddet. Även vid dispens eller vid upphä-
vande ska alltid en fri passage lämnas mellan 

som ett LIS-område. Att upphäva eller ge dis- tomtplats och strand, (7 kap. 18 f § MB) för att 
pens beslutas av kommunen om det fnns sär-
skilda skäl enligt 7 kap.18 c-f § MB.

En förutsättning för att tillämpa de särskilda 

skydda djur och växter men också för att till-
godose allmänhetens tillgång till strandlinjen. 
Det utpekade områdets karaktär och dess na-
turliga förutsättningar påverkar bredden på 

skälen som omnämns i 7 kap d 18 § MB är att 
området är utpekat som ett LIS-område. Om 

den fria passagen men bör inte vara mindre än 
ett tiotal meter. 

det utpekade områdets biologiska värden 
riskerar att påverkas negativt eller om allmän-
hetens tillträde påtagligt försämras godkänns 
inte dispensen eller upphävandet av strand-

18 c §  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser
 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

                strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
    avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
    behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
    genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
    kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- 
eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i 
stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befntligt 
bostadshus. Lag (2009:532).

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Strandskyddet som fnns för ett område upp-
hävs inte automatiskt även om det utpekas 

skyddet. Även vid dispens eller vid upphä-
vande ska alltid en fri passage lämnas mellan 18 e § 

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen 
av 18 d § ett område som 

som ett LIS-område. Att upphäva eller ge dis- tomtplats och strand, (7 kap. 18 f § MB) för att 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
pens beslutas av kommunen om det fnns sär-
skilda skäl enligt 7 kap.18 c-f § MB. 

En förutsättning för att tillämpa de särskilda 

skydda djur och växter men också för att till-
godose allmänhetens tillgång till strandlinjen. 
Det utpekade områdets karaktär och dess na-
turliga förutsättningar påverkar bredden på 

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 
a) i eller i närheten av tätorter 

skälen som omnämns i 7 kap d 18 § MB är att 
området är utpekat som ett LIS-område. Om 

den fria passagen men bör inte vara mindre än 
ett tiotal meter. . . . 

det utpekade områdets biologiska värden 
riskerar att påverkas negativt eller om allmän-
hetens tillträde påtagligt försämras godkänns 
inte dispensen eller upphävandet av strand-

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. 
Översiktsplanen är inte bindande. Lag (2011:393). 

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa 
dispensen avser fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

 I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532). 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en-
eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i 
stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befntligt 
bostadshus. Lag (2009:532). 
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Översiktsplanen för Östra Göinge 

Östra Göinge kommun ser landskapet som en 
arena för olika aktiviteter och intressen som 
kultur, natur, rekreation, jord- och skogsbruk, 
boende med mera. Landskapet kännetecknas 
av sin topograf, jordmån och vegetation. Det 
har formats av människor som bott och verkat 
här sedan istiden. De människor som bor här 
idag är förutsättningen för en levande lands-
bygd. De mindre byarna - som Boalt, Hjärsås, 
Östanå med fera - skapar identitet och är 
samtidigt viktiga mötesplatser. Kommunens 
insatser för en levande landsbygd - i symbi-
os med byarnas och städernas utveckling - är 
ett långsikt arbete där kommunen inte alltid 
har full rådighet över varken mark eller de 
styrmedel som behövs. Kommunen kan dock 

bidra till landsbygdsutvecklingen genom att 
samordna och driva viktiga utvecklingsfrågor, 
till exempel bredbandsutbyggnad och lokala 
projekt. Besöksnäring och upplevelser är en 
basnäring och kommunen är en viktig part i 
dialogen med både staten och regionen kring 
kollektivtrafk och infrastruktur. 

Som en del av ett fortsatt arbete med över-
siktsplanen framställs en plan för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen för att på så vis 
möjliggöra, underlätta och stimulera utveck-
ling i kommunens landsbygder. 

Antagen av kommunfu lmäktige 2019-12-19 § 113 

Översiktsplan för Östra Göinge 
platsen för Skånes gröna hjärta 

Landsbygd och landsbygdsutveckling i översiktsplanen 
I översiktsplanen för Östra Göinge defnieras 
landsbygden som landskapet utanför byarna 
och att utvecklingen av den handlar om hur 
värden, strukturer och funktioner ska förstär-
kas och tillvaratas. Karaktären och förutsätt-
ningarna skiljer sig åt mellan olika delar av 
landsbygden lika så deras potential av utveck-
ling. 
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Om Östra Göinge kommun och kommunen ur ett regionalt perspektiv 

Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne och har I samband med de planerade förbättringarna 
idag ca 15000 invånare. Enligt kommunens av kommunikationsmöjligheter, ombyggnad 
befolkningsprognos väntas en ökning av väg 19 och superbussarna, beräknas by-
under kommande år. Med sin geografska arna i kommunen att bli ännu mer attraktiva 
placering har kommunen nära till expansiva som boende– och pendlingsorter med fortsatt 
tillväxtområden som Öresundsregionen men stor efterfrågan på bostäder som passar större 
också de större tätorterna Osby och Älmhult i hushåll som följd. 
norr, Kristianstad i söder, Hässleholm i väst och 
Olofström i öster – alla inom 40 minuter med Tillsammans med de andra kommunerna i 
kollektivtrafk med undantag för Olofström nordöstra Skåne har Östra Göinge tagit fram 
som ligger 40 minuter bort med bil. I nuläget ett förslag till färdplan med en rad olika insat-
överstiger utpendlingen inpendlingen i ser inom arbetsmarknad, kompetensutveck-
kommunen. ling och infrastruktur, detta för att nå Målbild 

2020 Skåne Nordost. Ett par exempel på det 
I Östra Göinge fnns en attraktiv småskalighet, som den fysiska planeringen kan påverka är 
en närhet och en trygghet i de olika byarnas 
gemenskap. Kommunen har ingen tydlig • utveckling av besöksnäringen 
kärna utan är ferkärnig med Broby som 
huvudort. Byarnas utveckling är avgörande för • utveckling av befntliga företag, 
boendekvalitén i kommunen. mötesplatser och nätverk. 

Älmhult 

Osby 

Glimåkra 

Olofström 

Broby 

Sibbhult 

Knislinge 

Hässleholm 
Hanaskog 

Kristianstad 
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Område lämpligt för utveckling 
inom besöksnäring och rörligt 

friluftsliv 

Område med höga 
naturvärden 

LIS-område Breanäs 
Sjön Immeln ligger i kommunens östra kom-
mungräns, LIS-området omfattar en begrän-
sad del av sjöns norra del. Området består av 
befntlig bebyggelse i form av bostäder och 
verksamheter, badplats, grönytor och små-
båtshamn. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-område skapas förutsättning-
arna för det befntliga hotellet att utvidga sin 
verksamhet och på så vis stärka Breanäs som 
besöksmål - både för kommunens egna invå-
nare men även turister. Även möjligheten för 
Immelnbåten att återigen kunna angöra vid 
Breanäs men turtrafk Immeln by- och Breanäs 
skapas.
   LIS-området innefattar även den nyrestau-
rerade småbåtshamnen och den kommunala 
badplatsen där en dispens av strandskyddet är 
en förutsättning för att kunna utveckla dessa 
platser. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller två av Miljöbalkens sex sär-
skilda skäl att upphäva ett strandskydd (7 kap. 
c 18§ MB). 

Det rör sig om ett område som redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 
I dagsläget klipps gräsytorna både vid små-
båtshamnen och friluftsbadet. Den befntliga 
bebyggelsen är även placerad inom rådande 
strandskydd. 

Dispens av strandskyddet behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och ut-
vidgningen kan inte genomföras utanför 
området. En dispens av strandskyddet skulle 
möjliggöra för hotellet att utvidga sin verksam-
het. En utbyggnad av det befntliga bostads-
området skulle inte ske i närmaste strandlinjen 
och inte heller motverka strandskyddets syf-
ten. 

LIS-området uppfyller även nästa paragrafers 
krav på skäl för upphävande av eller dispens 
från strandskydd, 18 d-e §, som återges på si-
dan 12-13. 

En dispens av strandskyddet är en nödvändig-
het för att den befntliga verksamheten ska kun-
na utvidga sin verksamhet som i förlängningen 
kan skapa arbetstillfällen. Verksamheten ligger 
inte i direkt anslutning till strandområdet men 
ändå inom det utökade strandskyddet som 
gäller för sjön Immeln. Det fnns god poten-
tial till att behållen en bred fri passage mellan 
stranden och eventuell bebyggelse.
   Befntlig bebyggelse fnns redan i området, 
mestadels fritidshus. En dispens skulle också 
möjliggöra en utökning av den befntliga be-
byggelsen och kan locka till både infyttning 
och kvarboende för kommunen. 

Områdesbeskrivning 
Breanäs omges av äldre barrskog och bland-
skog, myrar och betesmark. I området fnns 
rester av tjärdalar, övergivna stenbrott och rui-
ner från torp. Skåneleden och kantotleden Im-
meln-Raslången-Harasjömåla passerar genom 
området. En mindre samling av bebyggelse, 
uppdelat i två delar, den norra delen består 
främst av Breanäs Hotell och den södra delen 
av bostäder och fritidshus. Ett ängsparti och ett 
mindre skogsparti med bokar och ekar skiljer 
de två samlingarna av bebyggelse åt. I skogs-
partiet fnns skulpturer och stenutställningar 
kopplat till den lokala stenindustrin i Stenriket. 
På vikens östra sida ligger en av kommunens 
badplatser samt en småbåtshamn, som under 
hösten 2020 genomgick en upprustning. 

Översvämningsrisk 
Vattennivån i Immeln har varit reglerad sedan 
50-talet. En ny dom angående regleringen vat-

Område lämpligt för utveckling 
som rör småbåtshamnen 

LIS-område Strandskydd Zonindelning Område bör ej exploateras 
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Osby kommun har utsett ett LIS-område ca 5-6 kilometer i nordostlig riktning, i sjöns nordligaste vik. Området anses i första 
hand vara lämpligt för verksamheter som är kopplade till de rekreationsvärden som fnns vid sjön. Verksamheter så som grill 
platser, båtbryggor, uthyrning och iläggning av kanoter, övernattningsmöjligheter eller liknande som kan stärka och stötta 
de befntliga rekreationsvärdena. I andra hand kan det vara möjligt med bostäder och fritidshus med stor hänsyn till sjöns 
och omgivningens höga naturvärden. 

tennivån från miljödomstolen kom under vin-
tern 2020. Sjön kommer fortsatt vara reglerad 
men under hårdare krav för att på så vis lång-
siktigt kunna återskapa sjöns naturliga ström-
mar och förbättra förutsättningen för öringen. 

Vattenkvalitet 
Humusämnen från den omgivande skogsmar-
ken är stor. Tillrinningsvattnet är starkt färgat 
vilket leder till problem med brunifering av 
Immeln. Sjön lider av försurning och kalkning 
sker uppström för att motverka effekten av 
försurningspåverkan. Den ekologiska statusen 
klassas som måttlig. Bedömningen av den ke-
miska statusen uppnår ej god status.
   Rädda Immeln är ett pågående projekt för 
att förbättra vattenkvaliteten i sjön och för att 
kunna tillgodose goda livsvillkor för djur och 
växter. 

Riksintressen 
Immeln är en del av Ivösjön-Immeln-Ryssber-
get (FM21), riksintresse för friluftsliv enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-05-04, enligt 3 
kap. 6§ MB. Området har särskilt goda förut-
sättningar för vattenknutet friluftsliv. Detta är 
det närmaste stora sjöområde för besökande 
från Malmöregionen, Danmark och Nordtysk-
land. Förutsättningar för att områdets värden 
ska bestå är att exploatering begränsas, samt 
att utsläpp i sjöar och vattendrag minskas. 
Området fortsätter i Blekinge och omfattar 
Ryssbergets ostsluttning och Malenområdet. 
Immeln-Raslången (N17) är riksintresse för na-
turvård enligt Naturvårdsverkets beslut 2002-

Riksintresse naturvård 

Riksintresse friluftsliv 

Naturvärden, ädellövträd 

Fornlämning, gårdstomt 

Fornlämning 

Skåneleden 

Sumpskog 

02-07 enligt 3 kap § MB. Sjösystemet med 
Immeln, Raslången, Halen, Filkesjön och Gil-
lesjön är ett näringsfattigt system. Sjön är Skå-
nes viktigaste häckningsområde för fskgjuse 
och storlom. I Immeln med Edre ström fnns 
nedströmslekande öring. 

Natur- och kulturmiljövärden 
I området kring Immeln fnns fera kulturhisto-
riskt intressanta miljöer, så som den samlade 
bebyggelsen, odlingsstrukturer och stenmurar 
samt spår efter stenbrytningen, som tillsam-
mans speglar utvecklingen från bondby till 
industri- och stationssamhälle och till dagens 
fritidsområdet. 

Fornlämningar 
I området kring Breanäs fnns enstaka kända 
fornlämningar. Ytterligare utredningar kan 
eventuellt komma att behövas i kommande 
detaljplanerings- eller bygglovsprocesser. 

Sandig morän 

Urberg 

Blockrik markyta 

Kärrtorv 

Morän 

Geoteknik 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings 
(SGU) kartvisare för jordarter består marken 
kring Breanäs främst av sandig morän men 
inslag av olika typer av torv. 

Kommunikationer 
Tillfart till Breanäs sker via en mindre landsväg 
som ansluter till Lönsbodavägen - som sträck-
er sig mellan Sibbhult och Lönsboda. Närmas-
te by är Sibbhult som ligger ca 8km västerut 
och en biltur beräknas ta 9 minuter och upp-
skattningsvis 30 minuter med cykel. Med bil 
från Broby tar turen 18 minuter.

 Närmaste busshållplats ligger i Sibbhult, vid 
åtta-nio tillfällen per dag erbjuds taxitur till/ 
från Breanäs som förbeställs minst 2 timmar i 
förväg. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: Möjligheter: 
• Befntlig bebyggelse fnns i området. • Hotellverksamheten skulle få möjligheten 
• Den befntliga näringsverksamheten för- att utvidgas. 

valtar och utvecklar den tidigare kursgår- • Möjlighet till skapandet av arbetstillfällen . 
den • Stärka platsen som besöksmål som kan 

• Stora delar av det aktuella området har re- ge ökad turistnäring. 
dan tagit i anspråk. • Samarbete med verksamheterna som fnns 

• Skåneleden och kanotled passerar genom i Immeln by. 
området. • 

• Småbåtshamnens restaurering. 
• Närhet till rekreationsområde.  

Svagheter: Hot: 
• Ingen kollektivtrafk. • Värdefulla miljöer som är karaktäristiska 
• Avståndet till kommunal service.        för Breanäs kan gå förlorade. 

• Risk att den vackra miljön byggs bort. 

Slutsats 
Eftersom det är först i en detaljplan som områdets lämplighet för dispens av strandskyddet prövas 
kan risken för att hoten ska inträffa detaljplaneras bort samtidigt som möjligheterna som skapas för 
Breanäs skulle vara positiv för utvecklingen i byn. Med en dispens skapas möjligheten för hotellverk-
samheten att utvecklas och på sätt stärka Breanäs som besöksmål. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling av verksamheter som är 
kopplade till den befntliga hotell-
verksamheten. 

• Utveckling av andra verksamheter 
som berör rekreationsvärdena som 
fnns vid sjön. 

• Stor hänsyn bör tas till sjön och om-
givningens höga naturvärden. 

• Utveckling som rör småbåtshamnen 
och badplatsen som kan stärka Brea-
näs som besöksmål. 
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LIS-område Glimåkra Ekoby 

LIS-området avgränsas till ett naturnära områ-
de i byns västra delar, mellan Nya Osbyvägen 
och Hemlingevägen. Kilingeån rinner längs 
den östra sidan av det avgränsade området. 
Området omringas av en krans med lövträd 
men är förövrigt öppen hagmark med en smal 
rad med träd mot Nya Osbyvägen. Ett par äld-
re fruktträd pryder hagmarken. Området för 
ekobyn omnämns i översiktsplanen. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-området skapas förutsätt-
ningar för ett anläggande av en ekoby, som 
kan tilltala till infyttning till byn och kommunen 
och inspirera andra till att vilja bo miljövänligt 
och energisnålt. Även ett ridhus innefattas av 
LIS-området för att möjliggöra eventuell ut-
vidgning av deras verksamhet. Kommunen 
har som mål att utvecklingen av byn ska lyfta 
Glimåkra som en attraktiv naturnära by med 
goda boendekvaliteter men även som porten 
till vildmarken. 

Särskilda skäl för dispens 
Området går under tre av Miljöbalkens sex 
särskilda skäl att upphäva ett strandskydd (7 
kap. 18 c §, MB). 

Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering är väl av-
skilt från området närmast strandlinjen. 
Det fnns god potential att fortsatt tillgodose 
strandskyddets syften och bevara en bred fri 
passage mellan Kilingeån och framtida bebyg-
gelse eller annan anläggning. 

Området behöver tas i anspråk för att till-
godose ett angeläget intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. I området fnns 
ett intresse av att anlägga en ekoby som till vis 
del är beroende av ett öppet landskap för att 
på bästa sätt kunna utnyttja solens energi. 

Området behöver tas i anspråk för att till-
godose ett annat mycket angeläget intres-
se. Intresset för ekobyn är stort och en depens 
av strandskyddet är en nödvändighet för eko-
byns anläggande på området. 

LIS-området uppfyller även nästa paragrafers 
krav på skäl för upphävande av eller dispens 
från strandskydd, 18 d-e §, som återges på si-
dan 12-13. 

Anläggandet av en ekoby i Glimåkra är en åt-
gärd som kan bidra till utveckling av landsbyg-
den – i form av infyttning som kan ge ett ökat 
underlag för samhällsservice i byn. LIS-områ-
det ligger i nära anslutning till befntligt bo-
stadsområde och dess infrastruktur med god 
potential att koppla ihop det befntliga gång-
och cykelnätet. 

Områdesbeskrivning 
Glimåkra ligger centralt i kommunen, 7,3 km 
nordost om Broby. Idag har byn cirka 1500 in-
vånare. Bebyggelsen i Glimåkra varierar mel-
lan mycket gamla byggnader och gårdar och 
hus från senare perioder som kännetecknas av 
sina respektive byggstilar; egnahemsområde 
från 1930-talet, 50-talets funktionalism men 
också ferbostadshus och villaområdet från an-
dra halvan av 1900-talet. I Glimåkra fnns plan-
lagd mark som tillgodoser behovet av villor för 
överskådlig tid framöver. 

Översvämningsrisk 
Ingen översvämningsrisk enligt MSB:s över-
svämningsportal. 

Område lämpligt för 
verksamhetsutveckling 

som rör ridhuset 

Område lämpligt för utveckling 
av bostäder 

Område lämpligt för 
utveckling som skapar 
rekreationsmöjligheter 

LIS-område Strandskydd Zonindelning 
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Vattenkvalitet 
Varken den ekologiska eller den kemiska statu-
sen för Kilingeån uppnår god status och klas-
sifceras som dålig respektive uppnår ej god. 
De negativa förhållandena bedöms kunna för-
bättras genom biotopvårdande åtgärdsinsats-
er, Kilingeån är påverkad av måttlig försurning 
och är ett målområde för kalkning. 

Riksintressen 
Varken byn Glimåkra eller området utanför 
byn påverkas av något riksintresse. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Hela Glimåkra klassas idag som ”särskild vär-
defull kulturmiljö” av Länsstyrelsen med moti-
veringen: 

”Glimåkra är ett tydligt exempel på samhäl-
le knutet till järnvägens etablering och de 
kring stationsområdena uppkomna industri-
erna. Orten visar även folkrörelsernas starka 
koppling med missionshus, nykterhetslokaler, 
folkets park, hembygdsrörelse och idrottsför-
ening. Mycket av bebyggelsen är välbevarad 
och tidstypiskt”. 

Särskild värdefull kulturmiljö 

 

■ 

■ 
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Fornlämningar 
I och runt om Glimåkra fnns områden med 
olika fornlämningar så som fossil åkermark, 
hällristningar och stenröse. Ytterligare utred-
ningar kan eventuellt komma att behövas i 
kommande detaljplanering eller bygglov. 

Geoteknik 
Enligt SGU:s kartvisare för jordarter består 
marken i Glimåkras västra delar främst av 
sandigmorän men inslag av olika typer av torv 
med små hällar av urberg. 

Torv ytlager 
Kärrtorv 
Postglacial sand 
Sandig morän 
Urberg 
Fyllning 

Kommunikationer 
Väg 119 passerar genom byn i nordsydlig 
riktning med Broby som närmaste by söderut 
och till Lönsboda i norr. Väg 119 korsas av Nya 
Osbyvägen/Sibbhultsvägen som sträcker sig 
från Osby i nordväst ner till Sibbhult i sydost. 
De fyra närliggande byarna kan alla nås med 
bil mellan 7-16 minuter. En gång- och cykelväg 
som knyter ihop byarna – även till byar i 
grannkommunerna – är i planeringsstadiet.

 Det fnns goda bussförbindelser mellan 
Glimåkra och närliggande byar och samhäll-
en. Busslinje 545 mellan Kristianstad och Osby 
passerar genom Glimåkra, där det tar 50 minu-
ter från Kristianstad och 15 minuter vidare till 
Osby. Broby ligger 10 minuter bort med sam-
ma busslinje. Mellan Glimåkra och Sibbhult 
måste dock ett byte i Broby ske för att kunna 
ta sig de 6,6 kilometrarna mellan byarna med 
kollektivtrafk. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: 
• Området ligger i närheten av befntlig 

bebyggelse. 
• Marken närmast vattenlinjen kan fortfaran-

de skyddas och bibehålla strandskyddets 
syften. 

• Lokalt förankrat arbete och drivkraft för 
att förverkliga ekobyn i området. 

• Området har stöd i översiktsplanen. 

Svagheter: 
• Ekobyn efterfrågar större ytor med till-

gång till direkt solljus på grund av elför-
sörjning 

• Strandskyddet öster om Kilingeån är re-
dan upphävt. 

Slutsats: 

Möjligheter: 
• Möjligheten att lyfta Glimåkra ytterligare 

som en naturnära by med goda boen-
dekvaliteter. 

• Kan locka till infyttning till byn och öka 
serviceunderlag. 

• Kan ge en positiv effekt och inspirera an-
dra invånare att vilja bo energieffektivt. 

• Goda möjligheter till kompensationsåt-
gärder så som återplantering av träd . 

Hot: 
• Den fria passagen riskerar förlorad eller 

kan bli direkt eller indirekt privatiserad. 
• Naturvärden kan gå förlorade. 

Då närmaste strandlinjen fortfarande kan bevaras, kan livsmiljöer för både djur och växter bibehållas 
trots en eventuell dispens av strandskyddet. Tillgången för allmänheten behöver inte att påverkas. 
Anläggande av eko-byn skulle bli den första av sitt slag i kommunen och kan inspirera andra till att 
vilka bo energieffektivt. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Exploatering ska ha en profl mot 
hållbart och naturnära boende. 

• Området närmast strandlinjen får 
inte privatiserad och där igenom 
hindra byns invånare att röra sig längs 
vattnet. 

• Inför bygglovsprocessen bör en 
inventering av extra värdefulla träd 
som bör bevaras ske. 

• Utveckling som rör ridhuset och dess 
verksamhet. 

• Utveckling som skapar 
rekreationsmöjligheter nära byn. 

28 29 
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LIS-område Immeln by 

LIS-området omfattar en begränsad del 
av sjöns sydligaste del. Området består av 
befntlig bebyggelse i form av bostäder 
och verksamheter, badplats, grönytor och 
småbåtshamn. Immeln blir ett viktigt regionalt 
besöksmål i pågående diskussioner om 
regionala cykelleder mellan Kristianstad och 
Älmhult på den tidigare banvallen, samt 
stråket Kristianstad-Ängelholm via Wanås och 
Hovdala. Immeln är utpekat i översiktsplanen 
som en av de mindre byarna i kommunen där 
bevarande och varsam renovering är viktig 
för att stärka byns identitet och tillvarata de 
småskaliga värdena i den lantliga miljön. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-område skapas nya förutsätt-
ningar för de befntliga verksamheterna som 
inte är möjliga utan dispens från strandskyd-
det. En åtgärd som i förlängningen kan stärka 
Immeln som besöksmål och skapa arbetstillfäl-
len. LIS-området möjliggör även för företagse-
tablering och bostadsbebyggelse. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller fyra av Miljöbalkens sex 
särskilda skäl att upphäva ett strandskydd (7 
kap. c 18§ MB). 

Det rör sig om ett område som redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syf-
ten. I dagsläget klipps gräsytorna både vid 
campingen och friluftsbadet, även vid kanot-
centret och grönytan mellan kanotcentret och 
småbåtshamnen. 

Det behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet kan inte tillgodoses utanför området. 

Det behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte ge-
nomföras utanför området. Varken camping-
en, kanotcentret eller vandrarhemmet skulle 
kunna utvidga sina verksamheter utan dispens 
på strandskyddet. Campingen och vandrar-
hemmets attraktivitet och kanotcentrets behov 
av närhet till vattnet och strandkanten är avgö-
rande för deras fortsatta utveckling. 
30 

Det behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget intresse. En möj-
lig utvidgning av campingens, vandrarhemmets och 
kanotcentrets verksamheter skulle stärka Immeln 
som besöksmål för både de egna invånarna men 
också för inhemska och utländska turister. En utvidg-
ning av verksamheten skulle också skapa arbetsmöj-
ligheter som i förlängningen skapar skatteintäkter till 
kommunen. 
LIS-området uppfyller även nästa paragrafers 
krav på skäl för upphävande av eller dispens 
från strandskydd, 18 d-e §, som återges på si-

dan 12-13. 

Eventuell bebyggelse som möjliggörs i 
LIS-området sker i anslutning till redan be-
fntlig bebyggelse. En utvidgning av de verk-
samheter som fnns där idag tillsammans med 
möjligheten till bostadsbebyggelse skulle ut-
veckla byn Immeln, tilltala till infyttning och 
kvarboende, skapa lokala arbetstillfällen och 
samtidigt öka underlaget för samhällsservice 
och kollektivtrafk. 

Område lämpligt för utveck-
ling av fritidsbostäder

Område ej lämpligt för 
exploatering, fornminne 

Område lämpligt för utveckling 
av besöksnäring och rörligt 

friluftsliv 

LIS-område Strandskydd Zonindelning Område bör ej exploateras 
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Områdesbeskrivning 
Immeln ligger i kommunens östra del, ca 1,5 mil 
öster om Broby och gränsar till kommunerna 
Osby, Kristianstad och Olofström. Byn Immeln är 
det största samhället som angränsar till sjön och 
ligger i sjöns sydligaste vik.

 Immelns sjölandskap består av ett kuperat 
sjö- och lövskogslandskap. Karaktärsgivande 
för sjön är dess fikiga strandlinje och bok-
skogskantade stränder. Samlad bebyggelse 
fnns i Värestorp, Immeln, Gyvik, Kollandsvik 
och Breanäs. Den största delen av bebyggel-
sen är sommarhus. Immeln är Skånes tredje 
största sjö och erbjuder goda möjligheter till 
rekreation.

 Placerat i det sydligaste viken av sjön fnns i 
dag Immeln camping med kiosk och servering 
(öppet under sommarhalvåret) och ett kanot-
center. Tätt intill dessa verksamheter fnns ett 
bostadsområde med ca 280 invånare. I områ-
det fnns även en parkliknande grönyta med 
gång- och cykelväg, offentliga toaletter samt 
en småbåtshamn.
 Strax norr om byn Immeln, på västra sidan av 

sjön har ett område för cirka 80 nya bostäder 
planlagts. 

I dagsläget har sjön Immeln ett utvidgat 
strandskydd på 150 meter. 

Översvämningsrisk 
Vattennivån i Immeln har varit reglerad sedan 
50-talet. En ny dom angående regleringen vat-
tennivån från miljödomstolen kom under vin-
tern 2020. Sjön kommer fortsatt vara reglerad 
men under hårdare krav för att på så vis lång-
siktigt kunna återskapa sjöns naturliga ström-
mar och förbättra förutsättningen för öringen. 

Vattenkvalitet 
Humusämnen från den omgivande skogsmar-
ken är stor. Tillrinningsvattnet är starkt färgat 
vilket leder till problem med brunifering av 
Immeln. Sjön lider av försurning och kalkning 
sker uppström för att motverka effekten av 
försurningspåverkan. Den ekologiska statusen 
klassas som måttlig. Bedömningen av den ke-
miska statusen uppnår ej god status.
   Rädda Immeln är ett pågående projekt för 
att förbättra vattenkvaliteten i sjön och för att 
kunna tillgodose goda livsvillkor för djur och 
växter. 

Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområde fnns till för att skydda 
både grund- och ytvatten. Kopplat till ett vat-
tenskyddsområde fnns olika föreskrifter för 
att skydda vattnet, det kan gälla förbud, till-
stånd eller anmälningspliktiga åtgärder. Det 
kan innebära begränsningar om hur marken 
får användas och hur produkter och avfall ska 
hanteras. Vilka skyddsföreskrifter som gäller 
för Immeln fnns bifogat på sidan 100. 
   Om särskilda skäl fnns, kan länsstyrelsen eller 
kommunen ge dispens på skyddsföreskrifter. 

Riksintressen 
Immeln är en del av Ivösjön-Immeln-Ryssber-
get (FM21), riksintresse för friluftsliv enligt 
Naturvårdsverkets beslut 2017-05-04, enligt 3 
kap. 6§ MB. Området har särskilt goda förut-
sättningar för vattenknutet friluftsliv. Detta är 
det närmaste stora sjöområde för besökande 
från Malmöregionen, Danmark och Nordtysk-
land. Förutsättningar för att områdets värden 
ska bestå är att exploatering begränsas, samt 
att utsläpp i sjöar och vattendrag minskas. 
Området fortsätter i Blekinge och omfattar 
Ryssbergets ostsluttning och Malenområdet. 

Immeln-Raslången (N17) är riksintresse för na-
turvård enligt Naturvårdsverkets beslut 2002-
02-07 enligt 3 kap § MB. Sjösystemet med 
Immeln, Raslången, Halen, Filkesjön och Gil-
lesjön är en näringsfattigt system. Immeln är 
Skånes viktigaste häckningsområde för fck-
gjuse och storlom. I Immeln med Edre ström 
fnns nedströmslekande öring. 

Riksintresse naturvård 

Riksintresse friluftsliv 

Naturvärden, ädellövträd 

Sumpskog 

Fornlämning, gårdstomt 

Fornlämning 

Skyddsområde vattentäkt 

Nyckelbiotop 

Förorenade områden 



 

■ 
~ 
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Natur- och kulturmiljövärden 
I området kring Immeln fnns fera kulturhisto-
riskt intressanta miljöer, så som den samlade 
bebyggelsen, odlingsstrukturer och stenmurar 
samt spår efter stenbrytningen, som tillsam-
mans speglar utvecklingen från bondby till 
industri- och stationssamhälle och till dagens 
fritidsområdet. 

Särskild värdefull kulturmiljö 

Fornlämningar 
I området kring byn Immeln fnns fornlämning-
ar i form av en fornåker men även en gårdstomt 
med ett kulturhistoriskt värde. Ytterligare ut-
redningar kan eventuellt komma att behövas i 
kommande detaljplanering eller bygglov. 

Geoteknik 
Enligt SGU:s kartvisare för jordarter består 
marken i Immeln främst av sandig morän med 
inslag av olika typer av torv men även små 
hällar av urberg. 

Blockrik till storblockig yta 
Kärrtorv 
Morän 
Sandig morän 
Urberg 
Oklassat område 
Fyllning 

Kommunikationer 
Tillfart till byn Immeln sker via Immelnvägen 
som ansluter till Arkelstorpsvägen (Arkels-
torp-Knislinge) i söder och till Lönsbodavägen 
(Sibbhult-Lönsboda) i norr.
   Mellan Broby och Immeln går inga direktbus-
sar men med ett byte i Knislinge går det att 
ta sig dit på 34 minuter. Till samhället i söder, 
Arkelstorp, tar det 10 minuter med buss med 5 
respektive 7 avgångar i vardera riktning under 
vardagar, ingen helgtrafk.
   Med bil från Broby, via Hjärsås, tar det ca 18 
minuter att ta sig fram och från Knislinge tar 
det 13 minuter. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre förutsätt-
ningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: Möjligheter: 
• Det aktuella området har redan tagits i an- • Möjlig utveckling av de befntliga verksam-

språk. heterna. 
• Området ligger i anslutning till bebyggt • Utveckling av besöksnäringen. 

område. • Skapandet av arbetstillfällen. 
• Det planlagda området strax norrut. • Närheten till Skåneleden, möjlig avstickare 
• Närheten till Arkelstorp i söder. (12km). 
• Stöd för turismutveckling fnns i kommu- • Intressant besöksmål i framtida regionala 

nens översiktsplan. cykelleder 
• Utgångspunkt för kanotleden Immeln-Bre-

anäs-Raslången-Harasjömåla 

Svagheter: Hot: 
• Gles kollektivtrafk. • Få befntliga arbetstillfällen. 
• Befntliga verksamheter och service är sä- • Bristande vattenkvalitet 

songsberoende. 
• Avstånd till kommunal service. 

Slutsats 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling som gynnar och möjliggör 
utveckling av de befntliga verksam-
heterna. 

• Utveckling kopplad till det rörliga fri-
luftslivet eller annan besöksnäring. 

• Stor hänsyn bör tas till sjöns och om-
givningens höga naturvärden. 

Styrkorna och möjligheterna som ett LIS-område ger skulle vara positiv för det aktuella området, 
inte bara för de befntliga verksamheterna utan även för invånarna i byn då lokala arbetstillfällen kan 
skapas. Även kommunen som helhet skulle öka sin attraktivitet som besöksmål. 
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Som utpekat LIS-område skapas förutsätt-
ningar för att de verksamheter som idag fnns 
i Oröd kan utvidga sina verksamheter men 
också förutsättningar för nyetableringar. Även 
möjligheten för attraktiva bostäder i natur- 
vattennära lägen skapas som kan tilltala till 
infyttning till kommunen. 

I området fnns fritidshusbebyggelse sedan 
1960-talet. En förtätning av den befntliga 
bebyggelsen kan tilltala till infyttning till 
kommunen för dem som efterfrågar naturnä-
ra boende med goda kommunikations- och 
pendlingsmöjligheter. 

Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 
Trots en eventuell vidare exploatering i om-
rådet kan den närmaste strandlinjen lämnas 
oberörd.

Behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området.
En dispens av strandskyddet skulle vara en 
nödvändighet för existerande företag i områ-
det att kunna utvidga sin utbildningsverksam-
het där närheten till vatten är nödvändigt.

LIS-område Oröd 
LIS-området omfattar en avgränsad del vid 
södra delen av sjön. Området består huvud-
sakligen av befntlig bebyggelse, permanent-
bostäder och fritidshus med gammal bokskog 
i direkt anslutning till tomterna. Mellan fastig-
heterna fnns, på ett par ställen, natursläpp/ 
lucktomter. Vissa av fastigheterna sträcker sig 
hela vägen ned till strandlinjen. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-område skapas förutsätt-
ningar för att de verksamheter som idag fnns 
i Oröd kan utvidga sina verksamheter men 
också förutsättningar för nyetableringar. Även 
möjligheten för attraktiva bostäder i natur-
vattennära lägen skapas som kan tilltala till 
infyttning till kommunen. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller tre av Miljöbalkens sex sär-
skilda skäl att upphäva ett strandskydd (7 kap. 
c 18§ MB). 

Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
I området fnns fritidshusbebyggelse sedan 
1960-talet. En förtätning av den befntliga 
bebyggelsen kan tilltala till infyttning till 
kommunen för dem som efterfrågar naturnä-
ra boende med goda kommunikations- och 
pendlingsmöjligheter. 

Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 
Trots en eventuell vidare exploatering i om-
rådet kan den närmaste strandlinjen lämnas 
oberörd. 

Behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området. 
En dispens av strandskyddet skulle vara en 
nödvändighet för existerande företag i områ-
det att kunna utvidga sin utbildningsverksam-
het där närheten till vatten är nödvändigt. 

Områdesbeskrivning 
Tydingens sjölandskap består av ett kuperat 
sjö- och lövskogslandskap. Runt stora delar 
av sjön fnns en krans av lövskog men varierad 
ålder, bredd och täthet. Utanför denna krans 
sträcker sig ett jordbrukslandskap. Områden 
med befntlig samlad bebyggelse återfnns på 
fyra platser, ett i varje väderstreck varav det 
västra ligger i Hässleholms kommun. Mellan 
den sammanhållna bebyggelsen, som består 
av både sommarbostäder och permanentbo-
ende, ligger ett par större gårdar. 

Översvämningsrisk 
Området kring Tydingesjön löper inte någon 
översvämningsrisk enligt MSB:s översväm-
ningsportal. Sjön än inte reglerad. 

Vattenkvalitet 
Tydingesjön anses av länsstyrelsen (2017-02-
23) ha god ekologisk status. Även ytvattensta-
tusen anses god med undantag för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar samt bromerad dife-
nyleter (ämne som används som famskydds-
medel) där problemet bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget 
saknas tekniska förutsättning att åtgärda det. 

Område lämpligt för företags-
utveckling och eventuellt ett 

fåtal bostäder 

Område lämpligt för utveckling 
av fritidshus/bostäder 

Bör ej exploateras, 
höga naturvärden

 LIS-område Strandskydd Zonindelning Område bör ej exploateras 
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Riksintressen 
Sydost om sjön fnns ett område på 133 ha 
som är riksintresse för naturvård, N21 Oröd-Ty-
dingen. Området anses vara ett representativt 
odlingslandskap. Det huvudsakliga området 
utgörs av naturbetesmark med olika fuktängar 
med art- och individrika växtsamhällen. Områ-
det ingår både i nationella och regionala be-
varandeplaner. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Området utgör ett välbevarat och varierat kul-
turlandskap med gårdsmiljöer och bokskog 
med lång kontinuitet. Bebyggelsen är värde-
full och ovanligt smyckad. 

Särskild värdefull kulturmiljö 

Fornlämningar 
I området öster om Tydingesjön fnns fera 
fornlämningar. Några av lämningarna är fast-
ställda medan andra kräver mer vidare utred-
ning. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd en-
ligt 2 kap i kulturmiljölagen, KML. 

Riksintresse, Naturvård 
Nyckelbiotoper 
Sumpskog 
Fornminne, bevakningsobjekt 

Fornminne 

Geoteknik 
Enligt SGU:s kartvisare för jordarter består 
marken i Immeln främst av sandig morän med 
inslag av olika typer av torv men även små häl-
lar av urberg. 

Blockrik yta 
Torv 
Mossetorv 
Kärrtorv 
Postglacial sand 
Sandig morän 
Urberg 

Kommunikationer
 Tillfart till området sker söderifrån från väg 
119 och norrifrån från Tydingevägen. Närmas-
te busshållplats är placerad ungefär fyra kilo-
meter söder om Oröd, längs med väg 119. Till 
Broby tar det endast åtta minuter och 26 mi-
nuter till Hässleholm. Mellan Oröd till Tydinge-
sjöns festplast är det cirka 2,5 kilometer. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: Möjligheter: 
• Området har redan tagits i anspråk. • Attraktiva bostäder. 
• Ny busshållplats längs med väg 119. • Bred fri passage till strandlinjen kan be-
• Fibernät. hållas. 
• Stark entreprenörsanda i området. • Som LIS-område möjliggörs utvidgning av 

befntlig verksamhet. 
• Möjliggör nyetablering av företag. 
• Kan locka till infyttning till kommunen och 

byn. 

Svaghet: Hot: 
• Avstånd till samhällsservice. • Naturvärden kan gå förlorade. 
• Avstånd till kollektivtrafk. • Igenväxning av viken 

Slutsats 
Möjligheterna som skapas i Oröd som LIS-området skulle ha en positiv påverkan på området. Då 
närmaste strandlinjen fortfarande kan bevaras, kan livsmiljöer för både djur och växter bibehållas 
trots en dispens av strandskyddet. Tillgången för allmänheten behöver inte att påverkas. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling av befntlig verksamhet. 

• Mindre utgivning av bostadsom-
rådet, utan att områdets karaktär 
skulle gå förlorad. 

• Ingen bebyggelse i närmaste 
strandlinjen. 
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Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen.

LIS-område Strömshall 
Helge å rinner genom Östra Göinges kom-
mun, ån har sin källa i Ryssbysjön, strax öster 
om Ljungby i Småland och har sitt utlopp i 
Hanöbukten, söder om Åhus i Skåne. LIS-om-
rådet i Strömshall ligger ett par minuter norr 
om Broby. Gång- och cykelväg kopplar ihop 
bostadsområdet i söder med Broby centrum. 
Idag består området av en dunge med stora 
bokar med delvis raserade stenmurar. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Den typ av landsbygdsutveckling som är 
möjlig i Strömshall är en utbyggnad av av det 
existerande bostadsområdet längs med ån. 
På den lilla halvön fnns potential till både 
promenadstråk och grillplats. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller ett av Miljöbalkens särskil-
da skäl att upphäva ett strandskydd (7 kap. 18 
c §, MB). 

Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 
Njuravägen som sträcker sig genom området 
blir en tydlig barriär mellan eventuell framtida 
bostadsbebyggelse och närmaste strandlin-
jen. 

Då det fnns god potential till att behålla en 
bred fri passage närmast strandlinjen uppfyller 
LIS-området även nästa paragrafs krav på skäl 
för upphävande eller dispens av strandskydd, 
18 f §, som återges på sidan 12-13. 

Områdesbeskrivning 
LIS-området ligger ca 3 kilometer norr om 
Broby centrum. Genom området sträcker sig 
Njuravägen som kopplar ihop Broby men byn 
Njura ett par kilometer norrut. Marken mellan 
vägen och ån är aningen sankt. Andra sidan 
vägen består av åkermark och en skogs-
dunge med främst äldre bokträd. 

Översvämningsrisk 
Längs hela ån fnns en översvämningsrisk. 
Översvämmad yta vid 100-årsföde sträcker 
sig på sina håll upp till 1600 meter från den 
normala vattenlinjen medans vissa platser inte 
påverkas alls. 

Område lämpligt för 
utveckling av bostäder 

Område lämpligt för 
utveckling av rekreationsmöjligheter

Teckenförklaring

 Förorenade områden
 
 Riksintresse
 Vägar
 Kulturmiljö
 Naturvård
 Friluftsliv

 Natur- kulturmiljövård
 Natura 2000
 Naturreservat
 Skyddsområde vattentäkt

 Strandskydd
 Strandskyddbegränsning
 Strandskydd flytande

 Naturvård
 Naturvärden
 Nyckelbiotoper
 Sumpskogar

 Fornlämningar

 Översvämmad yta vid 100-årsflöde
 Översvämmad yta för beräknat högsta flöde

Vattenkvalitet 
Den ekologiska statusen på vattnet varierar, 
den klassifceras som måttlig när den rinner 
från Osbysjön i norr och når god status först 
vid Torsebro, strax norr om Kristianstad.

 Den kemiska statusen uppnår ej god på 
grund av höga halter av kvicksilver och kvick-
silverföreningar. 

LIS-område Strandskydd Zonindelning 
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Riksintressen 
Inga riksintressen angränsar till LIS-området. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Hela Helgå å ingår i ett av Länsstyrelsen Skånes 
kulturmiljöprogram. Längs med Helge å fnns 
lämningar av boplatser från både stenåldern 
och järnåldern, respektive 2000 och 500-332 
år före vår tideräkning men även städer och 
byar från medeltiden, det vill säga 1500-tal. 
Ån nyttjades då för transporter av bland annat 
järn och timmer ner till Åhus där en betydande 
handelsplats uppstod.
   Från äldre tid fnns även rester av borgar och 
kvarnar, den äldsta från sen medeltid. Aktivi-
teter direkt relaterade till Helge å anses ha ett 
särskild värde och är av betydelse för upple-
velsen och förståelsen av landskapet. 

Fornlämningar 
Det fnns gott om fornlämningar i området 
längs med Helge å, bland annat en borgläm-
ning, vägmärken och fornåkrar.
   Bortsett från gården norr om LIS-området 
fnns inga kända fornminnen i området. Yt-
terligare utredningar kan eventuellt komma 
att behövas i kommande detaljplanering eller 
bygglovsprocess. 

Grundförhållanden 
Enligt SGU:s kartvisare för jordarter består 
marken vid Strömhall främst av sandig morän 
medans närområdet har inslag av olika typer 
av bland annat isälvs- och svämsediment. 

Kommunikationer 
Tillfart till området kan endast ske via Njura-
vägen. En gång- och cykelväg kopplar ihop 
Broby centrum med bostäderna strax söder 
om LIS-området 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: Möjligheter: 
• Området har redan tagits i anspråk. • Bred fri passage till strandlinjen kan be-
• Närheten till Broby. hållas. 
• Strandlinjen är tydligt avskild genom att • Som LIS-område möjliggörs utvidgning av 

Njuravägen sträcker sig genom området. det befntliga bostadsområdet. 

Svaghet: Hot: 
• Avstånd till samhällsservice. • Naturvärden kan gå förlorade. 
• Avstånd till kollektivtrafk. 

Slutsats 
Som LIS-område möjliggörs en mindre utbyggnad av bostadsområdet strax söder om det utpe-
kade området. Då närmaste strandlinjen fortfarande kan bevaras, kan livsmiljöer för både djur och 
växter bibehållas trots en dispens av strandskyddet. Tillgången för allmänheten behöver inte att 
påverkas. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• En mindre utbyggnad av det be-
fntliga bostadsområdet söder om 
LIS-området. 

• Utveckling som skapar rekreations-
möjligheter. 

• Inventering av träd och murar bör 
ske innan exploatering för att närma-
re bedöma dess värde. 
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LIS-område Trollabadet 
LIS-området avgränsas till ett naturnära om-
råde strax nordost om Glimåkra. Den grävda 
sjön ligger knappt två kilometer från de cen-
trala delarna av byn. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som ett utpekat LIS-område skapas möjlig-
heterna för expansion och nyetablering av 
verksamheter som ligger i anslutning till Trol-
labadet och på så sätt nyttja badets nybyggda 
lokaler året om. Skåneleden passerar genom 
området och en utveckling av platsen kan stär-
ka både Trollabackarna och Glimåkra som att-
raktiva vandringstopp och besöksmål. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller tre av Miljöbalkens särskil-
da skäl att upphäva ett strandskydd (7 kap. 18 
c §, MB). 

Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. I området fnns förut-
om friluftsbad även en hembygdsgård.  När-
maste strandlinjen är på många ställen svår 
tilgänglig. 

Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering är väl av-
skilt från området närmast strandlinjen. 
Det fnns god potential att fortsatt tillgodose 
strandskyddets syften och bevara en bred fri 
passage mellan vattenlinjen och framtida be-
byggelse eller annan anläggning. 

LIS-området behövs för att utvidga en på-
gående verksamhet och utvidgningen kan 
inte genomföras utanför området. 
Som LIS-område möjliggörs en utveckling av 
friluftsbadet och verksamheter knutna dit. 

LIS-området uppfyller även nästa paragrafers 
krav på skäl för upphävande av eller dispens 
från strandskydd, 18 d-e §, som återges på si-
dan 12-13. 

En utveckling av friluftsbadet är en åtgärd som 
kan bidra till utveckling av landsbygden. Lo-
kalerna som tillhör friluftsbadet skulle kunna 
nyttjas året om och inte som nu, endast under 

ett par månader under sommaren. Arbetsmöj-
ligheter kan skapas och kan ge en positiv ef-
fekt även på byn i form av stärkt besöksmål. 

Områdesbeskrivning 
Glimåkra ligger centralt i kommunen, 7,3 
km nordost om Broby. Idag har byn cirka 
1500 invånare. I området fnns idag ett  re-
kreationsområde med vandringsled och ett 
av kommunens friluftsbad med tillhörande 
omklädningsrum, duschar, toaletter, mindre 
servering och parkering. D Sjön omringas av 
blandskog (med sägner om troll). Skåneleden 
passerar genom området. 

Översvämningsrisk 
Området har ingen översvämningsrisk enligt 
MSB:s översvämningsportal. 

Vattenkvalitet 
Trollasjön har inte inkluderats i kategorise-
ringen och klassifceringen utförd av VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige), inte hel-
ler Glimån som rinner genom Trollasjön och 
Glimåkra är med. Därför fnns det ingen infor-
mation om den ekologiska eller kemiska statu-
sen på ytvattnet. 
   Däremot fnns statusklassning på grundvat-

Område lämpligt för 
utveckling som rör 

det rörliga friluftslivet 

Område lämpligt för 
utveckling av 

friluftsbadets verksamhet 

Område lämpligt för 
utveckling av husbilsuppstälning/ 

camping

 LIS-område Strandskydd Zonindelning 
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tenmagasinet som sträcker sig under Trollas-
jön och ett par kilometer norrut och söderut. 
Både den kemiska och den kvantitativa statu-
sen klassas som god. 

Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområde fnns till för att skydda 
både grund- och ytvatten. Kopplat till ett vat-
tenskyddsområde fnns olika föreskrifter för 
att skydda vattnet, det kan gälla förbud, till-
stånd eller anmälningspliktiga åtgärder. Det 
kan innebära begränsningar om hur marken 
får användas och hur produkter och avfall ska 
hanteras. 
   Om särskilda skäl fnns, kan länsstyrelsen eller 

kommunen ge dispens från skyddsföreskrifter. 

Riksintressen 
Varken byn Glimåkra eller området utanför 
byn påverkas av något riksintresse. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Hela Glimåkra klassas idag som ”särskild vär-
defull kulturmiljö” av Länsstyrelsen med moti-
veringen: 

”Glimåkra är ett tydligt exempel på samhäl-
le knutet till järnvägens etablering och de 
kring stationsområdena uppkomna industri-
erna. Orten visar även folkrörelsernas starka 
koppling med missionshus, nykterhetslokaler, 
folkets park, hembygdsrörelse och idrottsför-
ening. Mycket av bebyggelsen är välbevarad 
och tidstypiskt”. 

Bild: Glimåkra utveckling 

Riksintresse naturvård 

Skyddsområde vattentäkt 

Sumpskog 

Kulturhistorisk lämning 

Skåneleden 

Strandskydd

Fornlämningar 
Både i och runt om byn fnns områden med 
med olika fornlämningar så som fossil åker-
mark, hällristningar och stenröse. Ytterligare 
utredningar kan eventuellt komma att behö-
vas i kommande detaljplanering eller bygglov. 

Geoteknik 
Marken kring Trollasjön består till största de-
len av sandig morän men inslag av torv och 
urberg. 

Torv ytlager 

Sandig morän 

Urberg 

Kommunikationer 
Väg 119 passerar genom byn i nordsydlig 
riktning med Broby som närmaste by söderut 
och till Lönsboda i norr. Väg 119 korsas av Nya 
Osbyvägen/Sibbhultsvägen som sträcker sig 
från Osby i nordväst ner till Sibbhult i sydost. 
De fyra närliggande byarna kan alla nås med 
bil mellan 7-16 minuter. En gång- och cykelväg 
som knyter ihop byarna – även till byar i 
grannkommunerna – är i planeringsstadiet.

 Det fnns goda bussförbindelser mellan 
Glimåkra och närliggande byar och samhäll-
en. Busslinje 545 mellan Kristianstad och Osby 
passerar genom Glimåkra, där det tar 50 minu-
ter från Kristianstad och 15 minuter vidare till 
Osby. Broby ligger 10 minuter bort med sam-
ma busslinje. Mellan Glimåkra och Sibbhult 
måste dock ett byte i Broby ske för att kunna 
ta sig de 6,6 kilometerna mellan byarna med 
kollektivtrafk. 
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SWOT- analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: 
• Området ligger i närheten av befntlig bebyg-

gelse och verksamheter. 
• Marken närmast vattenlinjen kan fortfarande 

skyddas och bibehålla strandskyddets syften. 
• Skåneleden löper genom områden. 
• Faciliteter fnns på plats. 

Svagheter 
• Avståndet till närmaste busshållplats. 

Slutsats 

Möjligheter 
• Möjligheten att lyfta Glimåkra ytterligare som 

en naturnära by. 
• Ökad användning av de nybyggda omkläd-

ningsrummen som tillhör friluftsbadet. 
• Ökat besöksunderlag kan skapa möjligheten 

för en caféverksamhet. 
• Samarbete med Trollacenter* 

Hot 
• Naturvärden kan gå förlorade. 

Då närmaste strandlinjen fortfarande kan bevaras, kan livsmiljöer för både djur och växter bibehål-
las trots en dispens av strandskyddet. Tillgången för allmänheten påverkas inte. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling av verksamheter som 

är kopplade till friluftslivet. 

• Hänsyn bör tas till sjöns och 
omgivningens naturvärden. 

• Utveckling av friluftsbadets 
verksamhet 
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* Trollacenter är en aktivitetspark med prommendstråk, 
löparbana, lekplatser, skatepark, scen, ishall och paddel 
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LIS-område Tydingesjöns festplats 
Sjön Tydingen ligger i utkanten av kommunen 
ungefär 3 kilometer från Broby centrum. Sjön 
gränsar västerut till Hässleholms kommun men 
en stor majoritet av sjön ligger i Östra Göinge. 
Nordväst om sjön fnns samhället Hästveda, 
Hässleholms kommun. LIS-området omfattar 
en avgränsad del av sjöns östra strandlinje. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-område skapas förutsättning-
ar för den befntliga verksamheten att utvidga 
sin verksamhet och på så vis stärka Tydinge-
sjön som besöksmål men också skapandet av 
arbetstillfällen som inte är bundna till sommar-
säsongen. Utvidgningen är inte möjligt utan 
dispens från strandskyddet. Även förutsätt-
ningen för en mindre utbyggnad av det befnt-
liga fritidshusområdet skulle möjliggöras som 
kan tilltala till infyttning till kommunen. LIS-området vid Tydingesjöns festplast ligger i 
   Som utpekat LIS-området skapas möjlighe- nära anslutning till befntlig bebyggelse. En ut-
ter för den kommunala badplatsen att utveck- byggnad av den befntliga bebyggelsen skulle 
las och förbättras. inte påverka strandskyddets syfte då området 

inte ligger i anslutning till närmaste strand-
Särskilda skäl för dispens linjen men ändå – delvis – inom det utökade 

strandskyddet som gäller för Tydingesjön. Området uppfyller två av Miljöbalkens sex sär-
skilda skäl att upphäva ett strandskydd (7 kap. 
c 18§ MB). Områdesbeskrivning 

Området består huvudsakligen av befntlig be-
Området har redan tagits i anspråk på ett byggelse, yngre barrskogsplantering och ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för område med blandskog. LIS-området gränsar 
strandskyddets syften. Den befntliga be- till ett riksintresset för naturvård. 
byggelsen av fritidshus som fnns i området är 
placerad endast ett 20-tal meter från strand-

Tydingens sjölandskap består av ett kuperat kanten. Gräsytorna kring bebyggelsen klipps. 
sjö- och lövskogslandskap. Runt stora delarDen planerade bebyggelsen som omnämns i 
av sjön fnns en krans av lövskog men varieradöversiktsplanen är placerad ungefär 300 öster 
ålder, bredd och täthet. Utanför denna krans om strandkanten. 
sträcker sig ett jordbrukslandskap. Områden 
med befntlig samlad bebyggelse återfnns iOmrådet behöver tas i anspråk för att till-
fyra områden, ett i varje väderstreck varav det godose ett angeläget allmänt intresse som 
västra ligger i Hässleholms kommun. Mellaninte kan tillgodoses utanför området. Om-
den sammanhållna bebyggelsen, som bestårrådet kring campingen är ett populärt rekrea-
av både sommarbostäder och permanentbo-tionsområde för kommunens invånare. Attrak-
ende, ligger ett par större gårdar. tiva bostäder skulle vara tilltalande för både 

infyttning och kvarboende. 
Strax söder om den befntliga bebyggelsen på 
sjöns östra sida, ligger Tydingesjöns camping LIS-området uppfyller även nästa paragrafers 
och festplats med 100 campingplatser och ettkrav på skäl för upphävande av eller dispens 
antal stugor för uthyrning. Söder om camping-från strandskydd, 18 d-e §, som återges på si-
en fnns en av kommunens badplatser meddan 12-13. 
badstrand på 60-70 meter och en ungefär 

tydinge 1
Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata.
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan ©Östra Göinge kommun

200 m

Skala: 1:10000
Datum: 2021-02-08

Område lämpligt för utveck-
ling av fritidshus/bostäder

 LIS-område Strandskydd Zonindelning Område bör ej exploateras 

Område lämpligt för utveck-
ling av campingverksamheten 

och besöksnäring 

Sumpskog 

56 57 



 

■ 
■ 
■ 

• ■ 

58 

hundra meter lång fytbrygga som sträcker sig 
ut i vattnet. I anslutning till badplatsen fnns en 
gräsyta med utspridda större björkar, belys-
ning, picknickbord och volleybollplan. 
   Norr om campingområdet ligger den befnt-
liga bebyggelsen som består av ett tjugotal 
småhus med tillhörande komplementbygg-
nader. Öster om bostads-/fritidshusområdet 
sträcker sig ett område med blandskog och 
mindre områden med skövlad skog. 
    I den kommuntäckande översiktsplanen pe-
kas fritidshusområdet nordost om campingen 
ut för vidare utveckling. Kommunalt vatten är 
utdraget. 
   Tydingesjön har ett utökat strandskydd på 
300 meter. Stor del av den befntliga bebyg-
gelsen ligger inom strandskyddat område, 
dock som närmast cirka 25 till strandlinjen. 

Översvämningsrisk 
Området kring Tydingesjön löper inte någon 
översvämningsrisk. Sjön än inte reglerad. 

Tydingesjöns vattenkvalitet 
Tydingesjön anses av länsstyrelsen (2017-02-
23) har god ekologisk status. Även ytvattensta-
tusen anses god med undantag för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar samt bromerad dife-
nyleter (ämne som används som famskydds-
medel) där problemet bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget 
saknas tekniska förutsättning att åtgärda det. 
   Under sommaren 2020 stängdes badplatsen 
då halten av E. coli var förhöjd samt att det fö-
rekomkraftig algblomning. Badvattnet ansågs 
som otjänligt. 

Riksintresse naturvård Sumpskog 

Skyddsområde vattentäkt Fronminne, bevakningsobjekt 

Naturvärden Fornminne 

Nyckelbiotop 

Riksintressen 
Sydost om sjön fnns ett område på 133 hektar 
som är riksintresse för naturvård, N21 Oröd-Ty-
dingen. Området anses vara ett representativt 
odlingslandskap. Det huvudsakliga området 
utgörs av naturbetesmark med olika fuktängar 
med art- och individrika växtsamhällen. Områ-
det ingår både i nationella och regionala be-
varandeplaner. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Området utgör ett välbevarat och varierat kul-
turlandskap med gårdsmiljöer och bokskog 
med lång kontinuitet. Bebyggelsen är värde-
full och ovanligt smyckad. 

Fornlämningar 
I området öster om Tydingesjön fnns fera 
fornlämningar. Några av lämningarna är fast-
ställda medan andra kräver mer vidare utred-
ning. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd en-
ligt 2 kap i kulturmiljölagen (KML). 

Geoteknik 
Marken kring Tydingesjön består till största 
delen av sandig morän med inslag av torv och 
hällar av urberg. Närmast strandkanten fnns 
ett område med postglacial sand. 

Torv, ytlager Sandig morän 
Kärrtorv Urberg 
Postglacial sand 

Kommunikationer 
Tillfart från väg 19 sker via främst via Tydinge-
vägen. Bilkörning från Tydingesjön till centrala 
Broby tar 6 minuter och 12 minuter från Häst-
veda. Att cykla från Broby tar uppskattningsvis 
15 minuter.    

Närmsta busshållplats ligger 3,4 km bort inne 
i Broby centrum.  En ny gång- och cykelväg är 
planerad för att knyta ihop området med Bro-
by på ett trafksäkert sätt. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: Möjligheter: 
• Befntlig bebyggelse fnns redan i området. • Stärka sjön som besöksmål. 
• Kommunalt VA är utdraget. • Kan tilltala till infyttning till kommunen. 
• Den planerade utökningen av fritidshus • Bevarande av värdefulla träd . 

ligger inte i närmaste strandlinjen. • Arbetsmöjligheter, även vinterhalvåret. 
• Delar av området består redan av skövlad • Upprustning av toalettbyggnaden som 

skog. idag är undermålig. 
• En säker gång- och cykelväg är planerad • Med dispens på strandskydd kan cam-

som förbinder området med Broby. pingen mer effektivt nyttja platsen. 
• Etablerad infrastruktur. • Attraktiva bostäder. 
• Området är redan ianspråktaget och skulle 

inte motverka strandskyddets syfte. 

Svagheter: Hot: 
• Mer av skogsmarken skulle eventuellt be- • Skogsmiljö skulle behövas tas i anspråk. 

höva tas i anspråk. 
• Avståndet till kommunal service. 

Slutsats 
Utvecklingen som möjliggörs med ett LIS-område vid Tydingesjön skulle vara positiv för det aktuella 
området och är en nödvändighet för att campingen ska kunna utvecklas. Området skulle bli tilltalan-
de för invånare som är intresserade av att bo natur- och vattennära och locka till både infyttning och 
kvarboende. Strandskyddets syfte skulle inte påverkas då området närmast sjön sedan länge tagits 
i anspråk och att den planerade bebyggelsen som omnämns i översiktsplanen ligger tydligt avskilt 
från strandlinjen. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling som rör campingverksam-
heten och badplatsen. 

• En mindre utökning av det befntliga 
fritidshusområdet. 

• En inventering av träd bör ske för att 
utvärdera vilka träd som bör bevaras 
vid en framtida exploatering. 
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LIS-område Östanå 

LIS-området i Östanå berör ett 
område längst med Helge å. 
Helge å rinner genom Östra 
Göinges kommun, från Osbysjön 
i norr ner till Kristianstadstrakten 
i söder. Ån har sin källa i 
Ryssbysjön, strax öster om 
Ljungby i Småland och har sitt 
utlopp i Hanöbukten, söder om 
Åhus i Skåne.
 Östanå är utpekat i 
översiktsplanen som en av de 
mindre byarna i kommunen 
där bevarande och varsam 
renovering är viktig för att stärka 
byns identitet och tillvarata de 
småskaliga värdena i den lantliga 
miljön. 

Potential för landsbygdsutveckling 
Som utpekat LIS-område skapas förutsättning-
ar för både utveckling av den befntliga verk-
samheten som idag begränsas av strandskydd 
men även möjligheten för en mindre etable-
ring av bostäder längs med ån. 

Särskilda skäl för dispens 
Området uppfyller ett av MB:s särskilda skäl 
för dispens på strandskyddet. 

Genom en väg är området avskilt från när-
maste strandlinjen. Vägen blir en tydlig bar-
riär mellan närmaste strandlinjen och området 
där exploatering skulle vara möjlig. 

Områdesbeskrivning 
Idag består området av delvis kuperad löv-
skog. Genom området, parallellt med ån fnns 
idag en grusväg som kopplar ihop Nordan-
åvägen och Kartorpsvägen. På platsen fnns 
även det gamla pappersbruket som idag är en 
hotell- och konferensverksamhet kombinerat 
med lager och utställningslokal. 

Område lämpligt för utveckling 
som rör företagsutveckling och 

nyetablering 

Område lämpligt för attrakti-
va och naturnära bostäder

Område ej lämpligt för exploa-
tering, hög översvämningsrisk 

Översvämningsrisk 
Längs hela ån fnns en viss översvämningsrisk. 
Översvämmad yta vid 100-årsföde sträcker sig 
på sina håll upp till 65 meter från den normala 
vattenlinjen.

 LIS-område Strandskydd Zonindelning Område bör ej exploateras 

Teckenförklaring

 Förorenade områden
 
 Riksintresse
 Vägar
 Kulturmiljö
 Naturvård
 Friluftsliv

 Natur- kulturmiljövård
 Natura 2000
 Naturreservat
 Skyddsområde vattentäkt

 Strandskydd
 Strandskyddbegränsning
 Strandskydd flytande

 Naturvård
 Naturvärden
 Nyckelbiotoper
 Sumpskogar

 Fornlämningar

 Översvämmad yta vid 100-årsflöde
 Översvämmad yta för beräknat högsta flöde
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Helge ås vattenkvalitet 
Den ekologiska statusen på vattnet varierar, 
den klassifceras som måttlig när den rinner 
från Osbysjön i norr och når god status först 
vid Torsebro, strax norr om Kristianstad.

 Den kemiska statusen uppnår ej god på 
grund av höga halter av kvicksilver och kvick-
silverföreningar. 

Riksintressen 
Inga riksintressen angränsar till i LIS-området. 

Natur- och kulturmiljövärden 
Vid Östanå anlades en pappersmölla redan 
i sluten av 1700-talet och under 1800-talets 
början lades grunden till industraliseringen av 
området med Helge å som kraftkälla. Sedan 
dess har papperstillverkning skett på platsen, i 
olika former och utsträckning, fram till 1980-ta-
let. Idag återstår ett antal byggnader som på-
minner om den äldre industrin. 
    Hela Östanå klassas som särskild värdefull 
kulturmiljö av Länsstyrelsen med motiveringen 
att Östanå är ett bra exempel på äldre indu-
strimiljö i Skånes skogsbygd där vattenkraften 
varit av stor betydelse för driften och där sko-
gen har varit en viktig råvara. 

Särskild värdefull kulturmiljö 

Fornlämningar 
Det fnns gott om fornlämningar i området 
längs med Helge å, bland annat en borgläm-
ning, vägmärken och fornåkrar. 
   Inom det utpekade området fnns tre kända 
fornminnen, ett gravkapell, gravsten och en 
bytomt med anor från 1365. Idag är bytomten 
bebyggd med äldre industribyggnader, som 
nu brukas som konferensverksamhet.
   Ytterligare utredningar kan eventuellt kom-
ma att behövas i kommande detaljplanering 
eller bygglovsprocess. 

Geoteknik 
Marken kring det utpekade LIS-området 
består främst av sandig morän med inslag av 
torv och urberg. 

Elljusspår 

Sandig morän Urberg 
Mossetorv Svämsediment 

Kärrtorv Fyllning 

Kommunikationer 
Tillfart till området sker via Kartorpsvägen eller 
Nordanåvägen. Närmaste strörre samhälle är 
Broby och Hästveda, som båda ligger 8,8 kilo-
meter bort. Det fnns i dagsläget ingen kollek-
tivtrafk i Östanå. 
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SWOT-analys 
SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats vilket översätts till styrkor, svaghet-
er, möjligheter och hot. En SWOT-analys fungerar som en kartläggning och analys av yttre och inre 
förutsättningar som kan påverka planens genomförande. 

Styrkor: 
• Tydlig barriär mellan strandlinjen och 

eventuell exploatering. 
• Området som skulle vara aktuellt för bo-

städer ligger ovanför åns högsta föde. 
• Närheten till befntligt samhälle. 

Svagheter: 
• Avståndet till befntligt VA-system. 
• Avståndet till samhällsservice. 
• Ingen kollektivtrafk. 

Slutsats 

Möjligheter: 
• Möjlighet att skapa attraktiva bostäder. 
• God potential till bred fri passage. 
• Infyttning till Östanå och kommunen. 
• Ökat serviceunderlag för byn. 
• Möjliggör för befntlig verksamhet att ut-

vecklas som kan skapa arbetsmöjligheter. 

Hot: 
• Rekreationsområde riskeras bli bebyggt. 

Möjligheterna och förutsättningarna som skapas inom utpekat LIS-område skulle vara en positiv 
utveckling för Östanå. Bostäder i attraktiva lägen kan locka till infyttning till byn som i förlägningen 
kan få ett ökat serviceunderlag. 

Utvecklingsområden och riktlinjer: 

• Utveckling som möjliggör företags-
utveckling och/eller nyetablering. 

• Ett mindre bostadsområde i natur- 
och vattennära läge men ej närmast 
strandlinjen. 

• Rekreationsområde bör ej byggas 
bort eller privatiseras. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Konsekvensbeskrivningen tillhörande LIS-planen för Östra Göinge har tagits fram i med 
syftet att identifera och beskriva de konsekvenser som ett antagande av planen kan med-
föra. Konsekvenserna som presenteras är förutom miljökonsekvenser även ekonomiska och 
sociala konsekvenser. 

Bakgrund och syfte 
Syftet med kommunens LIS-plan är att möjlig-
göra långsiktig utveckling i kommunens lands-
bygder. En LIS-plan fungerar som ett politiskt 
styrdokument men är inte juridiskt bindande. 
Konsekvenserna för en LIS-plan kan vara svå-
ra att förutsäga och bedöma. En av orsakerna 
till detta är att det inte går att förutsäga vilka 
delar av planen som kommer ett genomföras. 
Det är först vid framtagandet av en i ett de-
taljplan som en defnitiv prövning för ett områ-
de sker – däremot är LIS-planen en förutsätt-
ning för att ett strandskyddat området ska få 
prövas i detaljplan. 

Syftet med konsekvensbeskrivningen är att 
identifera värden och åtgärder som kommu-
nen ska ta hänsyn till och utreda i kommande 
planarbete. Eventuella negativa konsekvenser 
ska utredas djupare i en mer detaljerad kon-
sekvensbeskrivning i efterföljande planerings-
skede. 

Detta är en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB 
Enligt 6 kap 3§ Miljöbalken ska en strategisk 
miljöbedömning göras när en kommun eller 
myndighet upprättar eller ändrar en plan el-
ler ett program då genomförandet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Under 
processen ska en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB), framställas. I en MKB ska planens 
miljöpåverkan identiferas, beskrivas och be-
dömas. En MKB ska även innehålla rimliga 
alternativ till planförslaget (6 kap 12 § MB). 
Omfattningen och innehållet i MKB:n kan an-
passas efter vad som anses är rimligt utifrån 
planens innehåll och detaljeringsgrad.

 De miljöaspekter som beskrivs i MKB:n ska 
utredas närmare i efterföljande planering när 
det blir aktuellt för bebyggelse eller annan åt-
gärd att genomföras i ett LIS-område.

 Syftet med en strategisk miljöbedömning 
är att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas. Den ska också 
leda till att relevanta miljöaspekter beaktas i 
arbetet med planen och även för att allmän-
heten och beslutsfattare ska ha kännedom om 
den betydande miljöpåverkan som planen kan 
medföra. 

Miljökonsekvenser 
Metod och avgränsning 
Fokus riktas på de faktorer som kan antas leda 
till betydande miljöpåverkan. 

Geografsk avgränsning 
Geografskt avgränsas konsekvensbeskriv-
ningen till de utpekade LIS-områden som pre-
senteras i detta dokument. 

Tidmässig avgränsning 
LIS-planen är ett långsiktigt styrdokument. En 
aktualiseringsprövning sker, som för en över-
siktsplan, varje mandatperiod. Planen upp-
hävs när en ny översiktsplan antas. 

Alternativa scenarier 
I en MKB ska miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling beskrivas om planen inte 
genomförs. En sådan beskrivning kallas för 
nollalternativet. 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen pe-
kas ut i Östra Göinge kommun, vilket skulle 
innebära att möjligheten att använda LIS som 
ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet 
inte skulle vara möjlig. En konsekvens av detta 
kan vara att det blir svårare att erbjuda attrakti-
va boendemiljöer och utvecklingsområden för 
både ny och befntlig bebyggelse, friluftsan-
läggningar eller andra verksamheter inom det 
strandskyddade området. Förutsättningarna 
och platsernas attraktivitet för utveckling i de 
utpekade områdena skulle försämras vilket i 
förlängningen kan få sociala och ekonomiskt 
negativa effekter för kommunen som helhet. 

Östra Göinges översiktsplan från 2019 be-
handlar inte specifkt landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Det innebär att kommunen 
saknar det planerings- och kunskapsunder-
lag, som framställningen av en LIS-plan ger, 
som kan vara till stöd och hjälp vid prövning 
av strandskyddsdispenser. Det kan innebära 

att styrningen av var bebyggelse kan ske inom 
strandskyddat område försvagas vilket i sin tur 
kan leda till att natur-, kultur- och rekreations-
värden påverkas negativt. Nollalternativet kan 
även innebära att natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärdena inte påverkas av landsbygdsut-
veckling, förutsatt att det inte byggs bostäder 
eller anläggningar i strandnära lägen. 

Utveckling enligt LIS-plan 
Scenariot LIS-plan är det förslag som presen-
teras i denna handling. Utpekandet av LIS-om-
råden ska underlätta hanteringen av ärenden 
som gäller strandskyddsdispenser. Scenariot 
bedöms även gynna landsbygdsutveckling i 
Östra Göinge kommun. 

Motivering av val av alternativ 
Den utveckling som möjliggörs av utpekandet 
av LIS-områden bedöms öka kommunens att-
raktivitet för kvarboende och infyttning och 
där igenom kunna stärka underlaget för såväl 
befntlig som ny kommersiell service. Att möj-
liggöra attraktiva bostäder i både strand- och 
naturnära miljöer och samtidigt ge möjlighe-
ten för befntliga företag att expandera sina 
verksamheter anses vara en positiv utveckling 
av landsbygden. 
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Hänsyn till befntliga värden och resurser 

Påverkan på riksintresse 
Geografskt sammanfaller eller gränsar LIS-om-
råden med tre riksintressen för naturvård och 
friluftsliv: 

- Ivösjön-Immeln-Ryssberget (FM21) 
- Immeln-Raslången (N17) 
- Oröd-Tyringe (N21) 

Riksintressen gäller geografska områden som 
har utpekats för att de innehåller nationellt vik-
tiga värden och kvaliteter. Riksintressen enligt 
4 kap MB gäller större områden med stora na-
tur- och kulturvärden och värden som rör fri-
luftslivet. 

Planförslaget bedöms inte att negativt påver-
ka kommunens riksintresse för naturvård, kul-
turmiljö eller friluftsliv. 

Påverkan på markanvändning 
Ett grundläggande krav i plan- och byggla-
gen (2010:900) är att mark ska användas för 
det ändamål som den är mest lämpad för, 
med hänsyn till karaktär, läge och behov. Mar-
kanvändning handlar alltså om avvägningar 
mellan olika intressen och ändamål. 

Planförslaget möjliggör ny bebyggelse främst 
på eller i angränsning till redan exploaterad 
mark inom eller i utkanten av byarna - områ-
den som idag delvis inte är detaljplanerade. 
I detaljplane- och bygglovsprocessen beskrivs 
områdenas konsekvenser tydligare och mer 
detaljerat. 

Påverkan på naturmiljö, rekreation 
och landskapsbild 
Östra Göinge har god tillgång på mark för rör-
ligt friluftsliv och genom varsam exploatering 
anser kommunen kunna behålla de värden 
som gör landskapet unikt och samtidigt möj-
liggöra för att fer ska kunna bo och verka i det. 

Kommunen har i sin översiktsplanen från 
2019 gjort ställningstagandet att exploatiering 
områden som ej är direkt utpekade i över-
siktsplanen bör undvikas. Ett av syftena är att 
motverka spridd bebyggelse på landsbygden 
samt att värna om obebyggda områden, natu-
ren och det naturnära friluftslivet. I översikts-
planen är områdena i både Glimåkra, Tydinge 
och Immeln utpekade som områden för lands-
bygdsutveckling. 
   Området i Breanäs omnämns inte specifkt 
i översiktsplanen men där handlar det om ett 
område som redan är exploaterat och skulle 
inte bidra till ytterligare spridd bebyggelse 
utan om att ge de befntliga verksamheterna 
möjlighet till att nyttja platsen mer effektivt. 

Planförslaget kan innebära ett hot mot bio-
logisk mångfald om förtätningen genomförs 
ovarsamt utan hänsyn till de gröna värdena 
och de biologiska mångfalden. Eventuella 
konfikter avseende befntliga värden bedöms 
kunna åtgärdas på ett bra sätt genom god fy-
sisk planering samt att värdena beaktas i kom-
mande planprocess. 

Några av de områden som utpekats som 
LIS-områden utgörs av befntlig naturmark. 
För att förhindra att naturmarkens befntliga 
värden ska gå förlorade bör detta analyseras 
djupare innan marken tas i anspråk. 

Påverkan på kulturmiljö 
Inom LIS-områdena fnns ett par registrerade 
fornlämningar och andra kulturhistoriska läm-
ningar. Hänsyn till dessa bör tas i vidare pla-
neringsskede för att undvika negativ påverkan. 
Det är viktigt att planera med hänsyn till his-
toriska och nutida kulturmiljöer så att de är 
levande och tillgängliga för framtiden. God fy-
sisk planering kan bidra till att synliggöra och 
förstärka dessa miljöer och samtidigt skapa 
naturliga mötesplatser och goda boendemil-
jöer. Innan ianspråktagande kan det vara nöd-
vändigt att djupare analysera platsens befnt-
liga värden. 

Hänsyn till klimatförändringar 
och risker 
Ett förändrat klimat kan leda till förändringar 
så som högre temperaturer, ökad nederbörd, 
stigande havsnivåer och förändrade föden 
i vattendrag som i sin tur kan leda till ökade 
risker för ras, skred och erosion. Därför är det 
viktigt att planera inför nuvarande och kom-
mande klimatförändringar. 

Översvämningsrisk 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB), har gjort en översvämningskarte-
ring som visar områden som översvämmas vid 
ett 50-, 100- och 200-års regn samt vid högsta 
föde. LIS-planen föreslår inga områden för 
landsbygdsutveckling i form av nybyggnation 
inom områden med risk för översvämning.
   Exploatering i LIS-områden kan medföra an-
läggandet av hårdgjorda ytor, vilken leder till 
större dagvattenföden och större risk för över-
svämning vid eventuella kraftiga skyfall. Läns-
styrelsens lågpunktskartering utgör ett viktigt 
planeringsunderlag. Andelen hårdgjord yta 
bör begränsas under detaljplanering. 

Erosion, ras och skred 
Planen föreslår inga områden för landsbygds-
utveckling inom områden med risk för erosion, 
ras eller skred. 

Markföroreningar 
LIS-planen föreslår inga områden för lands-
bygdsutveckling i form av nybyggnation inom 
områden med kända markföroreningar. Ytter-
ligare utredningar kan eventuellt komma att 
behövas i kommande detaljplanering eller 
bygglov. 

Påverkan på miljökvalitetsmålen 

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitets-
mål (MKM), vilka med syfte att beskriva ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
De nationella miljömålen ska vara vägledande 
för planarbetet och planen ska redovisa påver-
kan på miljömålen men även hur en eventuella 
negativ påverkan kan förebyggas. 

I Östra Göinge arbetar man med miljömålen 
i ett miljöprogram där sex prioriterade om-
råden identiferats som tillsammans täcker in 
miljömålen. De miljömål som är relaterade till 
LIS-planen presenteras nedan. 

Hållbara transporter 
Hållbara transporter syftar till att minska den 
negativa påverkan på klimatet och på männ-
iskors hälsa som gods- och persontrafk har. 
De utpekade LIS-områdena är placerade i an-
slutning till eller nära intill befntlig bebyggelse 
och infrastruktur. Avståndet till samhällsservice 
varierar mellan de utpekade områdena men är 
alla inom cykelavstånd från närliggande byar. 
Ett ökat invånarantal för de mindre byarna kan 
stärka underlaget för kollektivtrafk. 

Hänsyn till sjöar och vattendrag 
Projektet Rädda Immeln jobbar för att förbätt-
ra vattenkvaliteten i Immeln. Kilingeån har sitt 
utlopp i Helge å där reningsverket i Knislinge 
ska moderniseras och på så vis ska Östra Gö-
inge minska sin negativa påverkan på sjöar 
och vattendrag. 

Hushållning med mark- och vattenresurser 
Kommunens intention är att hushålla med 
markresurser. Planlagda eller påbörjade områ-
den bör i första hand byggas ut innan ytterli-
gare mark tas i anspråk. 

Skydd av natur- och kulturvärden 
Östra Göinge har god tillgång på mark för rör-
ligt friluftsliv. Kommunen värnar om den bio-
logiska mångfalden och den värdefulla kultur-
miljöerna både inom och utanför byarna - på 
land och i vatten. 

70 71 



Sociala konsekvenser 

Levande landsbygd 
LIS-planen för Östra Göinge gör det möjligt 
att skapa attraktiva sjö- och naturnära tomter 
för både fritidshus och permanentbostäder. 
LIS-planen främjar utveckling som leder till en 
levande landsbygd och tilltalar till ökad infytt-
ning och kvarboende i kommunen. En ökning 
av lokala rekreationsmöjligheter och friluftsliv, 
vattenburet eller till fots, är inte bara positivt 
för invånarnas tillvaro och hälsa utan gynnar 
även turismen då områdena skulle öka sin att-
raktivitet som besöksmål. 

Ekonomiska konsekvenser 

Betydelse för besöksnäring 
LIS-planen kan genom att erbjuda attraktiva 
miljöer för både boende, verksamheter och 
turister bidra till utveckling av landsbygden 
och på så vis stärka den kommunala ekonomin 
genom ökande skatteintäkter. Ett ökat invåna-
rantal i byarna skulle också ge ett ökat under-
lag för samhällsservice och kollektivtrafk. De 
utpekade LIS-områdena ligger alla nära eller 
i direkt anslutning till befntlig bebyggelse 
och infrastruktur. Skulle behovet av lokalgator 
fnnas vid en större etablering av bostäder el-
ler annan bebyggelse tillfaller den kostnaden 
fastighetsägaren. 

Sammanfattning MKB 
Konsekvensbeskrivningen tillhörande över-
siktsplanen för Östra Göinge kommun har 
utarbetats med syftet att identifera, beskri-
va och bedöma betydande miljöpåverkan, 
både negativ och positiv, som genomföran-
det av planen kan tänkas medföra. 

Planförslaget verkar för att bevara och ut-
veckla mötesplatser, attraktivt boende och 
rekreation vilket är en förutsättning för att 
stärka den sociala tillhörigheten i byn och 
i samhället. 

Genomförs planförslaget är bedömningen 
att Östra Göinge kommer att utvecklas håll-
bart både ur ett miljö,- socialt- och ekono-
miskt perspektiv. 
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Underlagsmaterial 

Statligt 
Boverket, PBL Kunskapsbankens kartor över 
riksintressen 

Riksantikvarieämbetet, 
Karttjänsten fornsök 

Miljöbalken kap 7 13-18 § 

Vatteninformationssystem Sverige 

SGU:s kartvisare, geologiska kartor 

Regionalt 
Länsstyrelsen Skåne – kulturmiljöprogram 

Länsstyrelsen Skåne - vattenskyddsområden 

Naturvårdsverket – skyddad natur 

Kommunalt 
Översiktsplan för Östra Göinge – platsen för 
Skånes gröna hjärta. Antagen 2019-12-19 

Fördjupad översiktsplan för Broby – Navet i 
Skånes gröna hjärta. Antagen 2017-04-27 

Fördjupad översiktsplan för Glimåkra – porten 
till den gröna. Antagen 2017-04-27 

Övrigt 
Observationer och fotografer vid platsbesök 

Solängen ekoby 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
Tematiskt tillägg till översiktsplan för Osby 
kommun, antagen 2014-06-16 
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Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
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 för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18
Dnr SBN/2021:95 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Upprätta planavtal med sökanden och lämna positivt planbesked. 

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys bedöms behövas i detta skede. 

Sammanfattning av ärendet

Under andra halvan av 2020 och början på 2021 har samtal förts med en byggherre 
angående de tre villatomterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18 i Lönsboda tätort.
Avsikten från byggherren är att uppföra trygghetsbostäder i 2 våningar på fastigheterna.
Cirka 20 lägenheter. 

Planområdet ligger i Lönsbodas västra delar utmed Tommahultsvägen. 
Gällande stadsplan för området, laga kraft 1963-12-17,  anger bostäder i två våningar, 
öppet byggnadssätt.
Enbart en femtedel av fastigheterna får bebyggas och det öppna byggnadssättet medger 
enbart friliggande hus eller huvudbyggnad kopplad två och två i gemensam gräns.
Byggnadsherrens tankar är att göra ett flerbostadshus med en långsmal byggnadskropp 
som sträcker sig utmed de tre fastigheterna. En gällande tomtindelning finns även för de 
tre fastigheterna, vilket inte gör det möjligt med någon annan fastighetsutformning än den 
befintliga. Avsikten med planuppdraget är att upphäva tomtindelningen samtidigt som 
bestämmelsen för det öppna byggnadssättet tas bort. 

Översiktsplanen från 2010 pekar inte ut planområdet med någon specifik användning. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Gällande stadsplan från 1963-12-17.

Karta över de tre aktuella fastigheterna där stadsplanen ändras, rödmarkerat.

 

Beslutet skickas till:

Kettil Svensson 

samhallsbyggnad@osby.se 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

mailto:samhallsbyggnad@osby.se
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Värdeskapande fastighetsförvaltning
Dnr SBN/2020:73 280  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

- Igångsättning av projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning”

- Tillföra projektet 84 021 000 kr i investeringsmedel.

Barnkonsekvensanalys
Ej Aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Under våren och sommaren 2020 har kommunen genomfört en förstudie för att fastställa 
hur kommunens fastigheter ska förädlas.

Förstudien visar att det finns ett betydande behov av upprustning av byggnaderna för att 
göra dessa modernare samt för att uppnå lagstiftningens och verksamheternas krav på 
arbetsmiljö, innemiljö och komfort. Därtill går det att effektivisera driftskostnaderna.

Kommunen har redan fattat ett beslut om en investeringsplan för 2021 tom 2025 om 875 
mnkr som omfattar nybyggnation och upprustning av befintliga fastigheter. Resultatet av 
denna förstudie visar det krävs ytterligare 84 mnkr för att kunna förädla 
fastighetsbeståndet fullt ut. 

En ytterligare investering i fastighetsbeståndet á 84 021 000 kr skulle innebära en 
synnerligen god förädling av fastighetsbeståndet och medföra en sänkning av den löpande 
driftsbudgeten med uppskattningsvis 5,6 mnkr årligen, förutom de kostnadsbesparingar 
övrig redan beslutad investeringsplan medför. 

Se vidare under ärende

http://www.osby.se/
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Finansiering

Finansieringen sker genom att anvisa belopp på 84 021 000 i kommande års 
investeringsbudgetar under perioden 2022-2025.

Fördelning mellan åren sker i 2021 års budgetberedning. 

Beslutsunderlag

Förstudie ”Värdeskapande fastighetsförvaltning” – Anders Edwall, Fastighetschef

Ärende

Förstudien visar att det finns ett stort behov av reinvesteringar i kommunens 
fastighetsbestånd. Genom att förädla fastighetsbeståndet kommer det finnas kvar ett 
kärnbestånd som kommer få en hög kvalitet till låga totalkostnader. 

Investeringen är inte bara lönsam utan nödvändig då statusen i byggnaderna idag är låg. 

Med ett extra investeringsanslag på 84 mnkr kommer fastighetsbeståndet att förädlas 
vilket kommer att generera många lokala arbetstillfällen och säkerställa fastigheternas 
tekniska status, inneklimat och ekonomi på både kort och lång sikt.

Projektet värdeskapande fastighetsförvaltning kommer att bedrivas parallellt och i 
samklang med både beslutade nyinvesteringar såsom äldreboende, skolor, brandstation 
samt övriga beslutade ombyggnadsprojekt bland annat grundskolorna i Osby tätort. 

Investeringsanslaget kommer bland annat att användas till följande i befintliga byggnader:

OMRÅDE ÅTGÄRDER

Byggnadsskal Nya tak, tätskikt

Takresning

Stuprör och hängrännor behöver bytas

Isolering av vindar 

Fasadrenovering

Ventilation Nya aggregat med återvinning och styrning

Injustering av ventilation

Fastställande av ventilationskrav

Belysning Utbyte till LED belysning / närvarostyrning 

Vatten Tvågreppsblandare bytes

Kontroll av temperatur
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Vattensparåtgärder (kalk) 

Värme Injustering av värmesystem

Nya pumpar, shuntgrupper, termostater och radiatorer

Fastställande av värmenivå i olika lokaler

Byta ut växlare och bygga om i undercentraler

El Översyn av elkablage / skåp

Styr och regler Övergripande strategi

Modernisering av utrustningen

Uppkoppling till huvuddator 

Mätning Mätning av vatten, el och värme per byggnad

Mätuppföljningsprogram/struktur/rutiner och återkoppling med energisignatur

Dokumentation OVK-protokoll sätts upp i respektive byggnad

Energideklaration sätts upp i respektive byggnad

Dokumenthanteringssystem för att skapa checklistor, återkoppling etc 

Personal Utbildningsplan tas fram/genomförs – vidareutbildning

Arbetsrutiner ses över och arbetsuppgifter mellan olika personer fördelas

Skapa tid för att kunna driva projekt

Övrigt Städrutiner behöver ses över

Kök, badrum, el i lägenheter behöver moderniseras. 

Förutom ovanstående kommer även solceller att installeras på lämpliga byggnader för att 
när projektet är färdigt ha minskat energiförbrukningen med över 55% där målvärdet är 
97 kwh/kvm och år. Under 2020 var energiförbrukningen i byggnaderna 175 kwh/kvm 
och år. Vid nybyggnationer har Osby kommun som målbild 25 kwh/kvm och år.

Driftsbesparing

Följande kostnader uppskattas att sänkas vid genomförande av projektet. (Sek / år)

 Akuta fel -1 600 000 kr

 El -2 000 000 kr

 Värme(fjv,olja,el,vatten) -2 000 000 kr

Sänkt kostnad vid färdigt projekt uppgår då till 5 600 000 kr per år. Till denna sänkta 
kostnad tillkommer kapitalkostnader á ca 3 308 327 kr per år. 

Sänkt kostnad över 30 år uppgår till 213 000 000 kr med en beräknad indexökning med ca 
1,27% per år
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Kostnadskalkyl 

Investeringsutgift 84 021 000 kr
Kapitalkostnad 30 år (1,25 %) 99 249 806 kr
Sänkt kostnad 30 år 213 000 000 kr

Totalt besparing över 30 år 113 750 194 kr

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Ekonomienheten

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



 

      

      

Datum 

2021-03-22  

 

Samhällsbyggnad 

Förstudie förädling av Osby kommuns 
fastighetsbestånd 
Klicka här för att ange text. 
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Handläggare 

Anders Edwall 
Samhällsbyggnad 
0479 52 81 23 
anders.edwall@osby.se 
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Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2020 har kommunen genomfört en Förstudie för 

att fastställa hur kommunens fastigheter ska förädlas. 

Förstudien visar att det finns ett betydande behov av upprustning av 

byggnaderna för att göra dessa modernare samt för att uppnå lagstiftningens 

och verksamheternas krav på arbetsmiljö, innemiljö och komfort. Därtill går 

det att effektivisera driftskostnaderna. 

Kommunen har redan fattat ett beslut om en investeringsplan för 2021 tom 

2025 om 875 mnkr som omfattar nybyggnation och upprustning av befintliga 

fastigheter. Resultatet av denna Förstudie visar det krävs ytterligare 84 mnkr 

för att kunna förädla fastighetsbeståndet. En förädling av fastighetsbeståndet 

medför en sänkning av den löpande driftsbudgeten med 18 mnkr per år. Ett 

förädlingsprojekt innebär att de fastigheter som kommunen idag äger 

kommer att antingen; rivas och ersättas med nya byggnader, renoveras eller 

avyttras. Nya byggnader så som LSS-boende, ishall och räddningsstation 

ligger utanför förädlingsprojektet. 

Investeringsbehovet i det befintliga fastighetsbeståndet uppgår totalt till 693 

mnkr vilket finansieras med sänkta driftskostnader, avyttring av fastigheter 

samt den årliga reinvesteringsbudgeten. 

Förädlingsprojektet ger en livscykelvinst om 632 mnkr över den 30 åriga 

period som projektet beräknas utifrån. 

Förutom en ekonomisk vinst kommer byggnadernas kvalitet att öka från 2,3 

till 4,4 i genomsnitt på en femgradig skala. Med modern teknik sänks den 

köpta energianvändningen från 175 till 97 kWh/kvm vilket ger kommunen 

en framskjuten position som Sveriges energismartaste kommun. 

Tabell 1 Sammanfattning av Förädlingsstudien 

Statusnivå i medeltal idag  2,3 poäng 

Statusnivå i medeltal efter att projektet genomförts 4,4 poäng 

Investeringsbehov i befintligt fastighetsbestånd 693 mnkr 

Effektivisering av driftskostnaderna över 30 år 618 mnkr 

LCC1 utan projekt över 30 år 2028 mnkr 

LCC med projekt över 30 år 1804 mnkr 

Reinvesteringsbudget över 30 år 679 mnkr 

Livscykelvinst inkl reinvesteringsbudget 632 mnkr 

Energinyckeltal i medeltal idag 175 kWh/kvm 

Energinyckeltal efter att projektet genomförts 97 kWh/kvm 

 

  

 
1 LCC = summering av totalkostnaderna över en livscykel. 



Osby kommun 
Datum 

2021-03-22 
      

       
Sida 

4(17) 

 

 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................. 5 

 Bakgrund ..................................................................................................... 5 
 Problemområde ........................................................................................... 5 
 Syfte ............................................................................................................ 6 
 Mål ............................................................................................................... 6 
1.4.1 Målen med förädlingsprojektet ........................................................... 6 
 Fördelar med ett förädlingsprojekt .............................................................. 6 
 Avgränsning................................................................................................. 7 
 Metod ........................................................................................................... 7 

2 Resultat ............................................................................... 8 

 Kvalitetssystem ........................................................................................... 8 
 Tekniskt resultat .......................................................................................... 9 
 Investeringsbehovet i kommunens fastighetsbestånd .............................. 10 
 Kommunens kassaflöde ............................................................................ 11 

3 Diskussion ........................................................................ 12 

 Ekonomiskt synsätt ................................................................................... 12 
 Livscykelkostnadskalkyler och analyser .................................................... 13 
 Risker och hantering av dessa .................................................................. 14 
3.3.1 Risker med att inte genomföra ett projekt ........................................ 14 
3.3.2 Risker med traditionellt genomförande av åtgärder ......................... 14 
3.3.3 Riskminimering vid projektgenomförande ........................................ 14 

4 Slutsatser och rekommendationer ................................ 15 

Referenser ............................................................................... 16 

Internet ............................................................................................................... 16 

Bilagor ..................................................................................... 17 

Bilaga 1 – Handlingsplan ................................................................................... 17 
Bilaga 2 – Lagar ................................................................................................. 17 
Bilaga 3 – Inneklimat .......................................................................................... 17 
Bilaga 4 – Fastighetsrapporter ........................................................................... 17 

 

 



Osby kommun 
Datum 

2021-03-22 
      

       
Sida 

5(17) 

 

 

1 Inledning 

Denna förstudie har undersökt Osby kommuns fastighetsbestånds status och 

behov av åtgärder för att de byggnader som ska finnas i kommunens ägo är 

av god kvalitet samtidigt som de är kostnadseffektiva och energismarta. 

Förstudien är utförd under mars tom september 2020 och har resulterat i 35 

st fastighetsrapporter där; kvalitet, status, åtgärder, investeringar, 

driftskostnader, analyserats så att varje byggnad fått ett åtgärdsprogram som 

kommer säkerställa byggnadens kvalitet de närmaste 30 åren till en effektiv 

hyresnivå. 

 Bakgrund 

Under många år framtill 2019 förvaltades kommunens fastigheter av 

Osbybostäder. I samband med rekryteringen av fastighetschef bestämde 

kommunen att återta förvaltningen av fastigheterna med en egen 

organisation. Några underhållsplaner eller reinvesteringsplaner medföljde 

inte vid återlämningen av förvaltningen till kommunen.  

Parallellt med detta startade Länsstyrelsen i Skåne ett projekt under 2018 för 

att undersöka hur de skånska kommunerna arbetar med energieffektivisering 

i sina fastighetsbestånd. Alla kommunerna i Skåne deltog i undersökning 

vilket resulterade i en rapport som visade att det slösas skattemedel för ca 

450 mnkr per år på onödiga energifakturor. 

Då energieffektiviseringspotentialen var stor fortsatte Länsstyrelsen i Skåne 

med projektet och bjöd in alla kommuner till en fördjupad studie. I denna 

studie kvalificerade fyra kommuner sig till att delta varav Osby kommun var 

en av dessa kommuner. I denna studie undersöktes bl.a. fastigheternas 

nyckeltal samt så utfördes en fältstudie i sim – och sporthallen i Lönsboda 

för att visa på hur en ”förstudie för förädling” kan gå till.  

Studien resulterade i en handlingsplan för Osby kommun i hur kommunen 

ska arbeta för att sänka sina onödiga energikostnader och samtidigt höja 

kvaliteten på fastigheterna. Kommunen har valt att gå vidare och följer de 

rekommendationer som finns i denna handlingsplan (se Bilaga 1) varvid 

denna ”Förstudie om fastighetsförädling” har utförts. 

 Problemområde 

Att förvalta kommunala fastigheter är ett ständigt problemlösningsarbete. De 

problem som var kända innan denna förstudie var bl.a.: 

• Brister i dokumentation, ritningar, areor 

• Avsaknad av reinvesteringsplaner 

• Bristande kunskap om hur byggnaderna används 

• Bristande rutiner och processer 

• Avsaknad av kvalitetssystem 

• Bristande kunskap om vilka driftskostnader som är onödiga och kan 

effektiveras bort 

• Majoriteten av underhållsarbetet utförs som akutinsatser 

• Antalet felanmälningar är mycket stor vilket tar en stor andel av 

arbetstiden för fastighetspersonalen i anspråk 
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 Syfte 

Syftet med ett förstudien är att: 

• Kvantifiera vilka behov som finns för att säkerställa kvaliteten för 

byggnaderna för dess kvarvarande förvaltningsperiod 

• Ta reda på hur driftskostnaderna kan sänkas så att 

energianvändningen och miljöpåverkan minimeras 

• Tillämpa K3, dvs komponentavskrivningsmetoden i kalkylerna 

• Skapa lokala arbetstillfällen 

• Ta fram åtgärder som ska vidmakthålla rimliga hyror på kort och 

lång sikt 

• Föreslå åtgärder så att lokaler anpassas till dagens krav på god 

arbetsmiljö 

• Identifiera de fastigheter som inte behövs för kommunens 

verksamhet och ska säljas/avyttras. 

 Mål 

Målen med förstudien är att kommunens ska ha få kunskap om statusen i 

sina fastigheter, vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att 

genomföra ett projekt och hur kommunen ska kunna realisera de åtgärder 

som finns beskrivna i fastighetsrapporterna. 

1.4.1 Målen med förädlingsprojektet 

Då denna förstudie är ett steg mot ett effektivare och bättre fastighetsbestånd 

är målen med förädlingsprojektet: 

• Säkerställa kvaliteten för byggnaderna för dess kvarvarande 

förvaltningsperiod 

• Modernisera fastighetsbeståndet så att kvalitetsnivån 4,4 nås i 

genomsnitt 

• Sänka den köpta energin till högst 97 kWh/kvm. 

• Finna möjligheter att sänka driftskostnaderna 

• Använda K3, dvs komponentavskrivningsmetoden 

• Klara av att finansiera projektet mha sänkta driftskostnader och inom 

ramen för reinvesteringsramen 

• Skapa lokala arbetstillfällen 

• Identifiera och ta fram en organisation som kan fortsätta utveckla 

fastighetsbeståndet 

• Åtgärderna ska vidmakthålla rimliga hyror på kort och lång sikt 

• Skapa rutiner, processer och verktyg för fortsatt värdeskapande 

förvaltning 

 Fördelar med ett förädlingsprojekt 

Det finns många fördelar och mjuka faktorer som är svåra att beräkna i 

ekonomiska termer. Genom att genomföra ett förädlingsprojekt hoppas 

kommunen att: 

• Hyresgästerna sätts i fokus 
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• Det skapar ett gemensamt fokus kring vart kommunen ska vara i 

framtiden (vision) 

• Kommunens ekonomi på kort och lång sikt säkerställs 

• Fastigheterna ur ett tekniskt perspektiv säkerställs 

• Storskalighetsfördelar med inköp och logistik ger ett effektivt 

nyttjande av resurser 

• Lokalmarknaden kan utvecklas vilket ökar inflyttning och 

skatteintäkter 

• Angreppssättet med att många komplexa processer kan hanteras på 

ett rationellt sätt  

• Kommunen blir en förebild för andra fastighetsägare i området och i 

Sverige 

• En styrgrupp och projektledning kan fokusera på uppgiften så att alla 

mål nås 

• Bidrag ges till projektet vilket minskar belåningsbehovet. 

• Utvecklar kommunen då denna typ av projekt är krävande med 

många nya utmaningar som kan lösas 

 Avgränsning 

Förstudien har omfattat alla kommuns fastigheter. Alla byggnader har 

besökts men de som belagts med restriktioner pga Covid 19 har ej kunnat 

inventerats invändigt. 

Fastigheternas utemiljö ingår inte i Förstudien. 

 Metod 

I Förädlingsstudien har alla kommunens fastigheter, förutom de som belagts 

med Covid 19 restriktioner, undersöks med en okulär besiktning, tester och 

kontroller för att fastställa i vilken status byggnaderna och de tekniska 

installationer är och hur mycket effektiviseringar som är möjliga och vilka 

investeringar som behöver tillföras för att uppnå verksamhetens och 

lagstiftarnas krav och kvalitet. 

Efter fältstudierna har driftskostnader beräknats och vilket 

investeringsutrymme som kan frigöras med hjälp av en ekonomisk modell 

som tar hänsyn till resultaträkning över projektets livscykel så att de totala 

kostnaderna (driftsnetto och kapitalkostnaderna) beräknas. Därtill finns det 

en genomgång av de lagar (se Bilaga 2) som stödjer arbetet och vari 

argumentationen hämtas.  

Arbetet har även omfattat analys av behovet av olika typer av lokaler så att 

behovet av lokaler anpassas efter antalet barn i skolåldern i nutid och för 

framtiden. 
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2 Resultat 

 Kvalitetssystem 

För att kunna mäta, följa upp och säkerställa att kommunen levererar rätt 

nivå för vad som är en bra fastighet behöver kommunen ett enkelt och 

effektivt kvalitetssystem för uppföljning och planering av sin 

fastighetsförvaltning. Ett sådant kvalitetssystem har saknats i kommunen 

varvid förslaget i denna rapport kan nyttjas för fastighetsbeståndet som 

helhet. 

Med ett kvalitetssystem blir det enklare att diskutera vilka tekniska behov 

som finns och vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå en god 

och hållbar ekonomi på kort och lång sikt.  

Nedan framgår hur poäng har satts vid statusbedömningen vid fältbesöken i 

fastigheterna. För att kunna bedöma att rätt nivå på moderniseringen nås har 

även en målnivå satts. Denna nivå har satts utifrån att fastigheten ska vara 

funktionsduglig och kostnadseffektiv de närmaste 30 åren. Genom att sätta 

en målnivå går det även att sakligt argumentera för vad som behöver göras 

för att säkerställa hushållning av kommunens resurser. 

Tabell 2 Poängsättning för statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på 

utrustning för 

värmeöverföring. 

Gammal utrustning som 

nått sin ekonomiska och 

tekniska livslängd 

avseende värmeväxlare, 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning 

och termostater. 

Saknar flera av: 

moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Saknar något av: 

moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Vatten, spillvatten, 

sanitet. Avlopp 

Läckande 

utrustning som är 

gammal/alt dåligt 

skött. 

Tvågreppsblandare och 

annan gammal 

utrustning 

Vattensparutrustning 

på tappställen 

Vattensparutrustning 

på tappställen och i 

klosetter 

Vattensparutrustning 

på tappställen och i 

klosetter samt 

mätning av 

varmvatten. 

Ventilation Ventilationen är 

omodern och 

uppfyller inte 

krav. 

Ventilationen är av F/S 

typ 

Ventilationen är av 

annan FT 

Ventilationen är av 

FTX men 

injusteringsprotokoll 

saknas och har 

remdrift. 

Ventilationen är av 

FTX, är modern och 

injusterad. 

Belysning Flertalet T-12 

utan styrning 

Flertalet T-8 delvis 

styrning 

Flertalet T-5 med 

styrning 

Flera 

energispararmaturer 

LED-belysning 

genomgående med 

styrning 

El Bristande nivå på 

utrustning för el. 

Gammal utrustning som 

nått sin ekonomiska och 

tekniska livslängd 

avseende el-centraler, 

kablage och elmätare. 

Saknar flera av: nya 

moderna el centraler, 

nytt kablage och el 

mätning. 

Saknar något av: nya 

moderna el centraler, 

nytt kablage och el 

mätning. 

Nya moderna el 

centraler, nytt kablage 

och el mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 

äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 

år och saknar 

uppkoppling mot 

överordnat system. 

Utrustning (> 10 år) 

som är uppkopplad 

mot överordnat 

system 

Utrustning (4–10 år) 

som är uppkopplad 

mot överordnat 

system 

Ny utrustning (max 4 

år) som är 

uppkopplad mot 

överordnat system 

Byggnadsskal och 

byggtekniska 

åtgärder 

Problem med 

läckande tak, 

hängrännor, 

möglig fasad, 

slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Problem inom flera 

områden inom läckande 

tak, hängrännor, möglig 

fasad, slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Problem med något 

område inom 

läckande tak, 

hängrännor, möglig 

fasad, slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Mindre problem som 

kan åtgärdas med 

mindre insats 

Inga problem, bra 

standard 

genomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 

kvartalsvis och följs 

upp kvartalsvis 

Mätning sker 

månadsvis och 

korrigeras mot 

SMHI:s graddagar alt 

index 

Mätning sker 

månadsvis och 

korrigeras mot 

utetemperatur med 

regressionsanalys 

Dokumentation Dokumentationen 

är genomgående 

bristfällig. 

Dokumentationen är 

genomgående bristfällig. 

Flertalet av följande 

saknas: OVK 

protokoll är utan 

anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Något av följande 

saknas: OVK 

protokoll är utan 

anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Ritnigar är digitala 

OVK protokoll är 

utan anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Ritnigar är digitala 

Hyresgästens miljö 

och ytskikt 

invändigt 

Problem med 

slitna golv, hål i 

väggar, omålade 

partier, 

innerdörrar är 

söndriga  

Problem inom flera 

områden med slitna 

golv, hål i väggar, 

omålade partier, 

innerdörrar är söndriga 

Problem inom något 

av områdena med 

slitna golv, hål i 

väggar, omålade 

partier, innerdörrar är 

söndriga 

Mindre problem som 

kan åtgärdas med 

mindre insats 

Inga problem, bra 

standard 

genomgående. 
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Resultatet av att nyttja kvalitetssystemet blir ett spindeldiagram likt nedan 

exempel. 

 
Figur 1 Exempel på användandet av kvalitetssystemet i värdeskapande fastighetsförvaltning 

Resultatet av förstudien visar att statusnivå i medeltal idag är 2,3 poäng 

medan målet i medeltal som ska nås efter att projektet genomförts har satts 

till 4,4 poäng. 

 Tekniskt resultat 

Kommunens fastigheter är i behov av både en teknisk upprustning och en 

allmän upprustning av dörrar, belysning och fasader och tak. Att genomföra 

mindre åtgärder är inte ur ett totalekonomiskt perspektiv lönsamt utan när 

man bedömer åtgärdspaketeringen genomförs en samlad bedömning där man 

tar hänsyn till helhetsperspektivet, dvs alla de 10 områdena i 

kvalitetssystemet ska beaktas.  

Det lönsammare att vid ett utbyte av ventilationssystemet även 

tilläggsisolera vinden, genomföra vattensparåtgärder samt se över takpapp 

och takresning. Vid ett s.k. helhetsgrepp sänker man först fastighetens totala 

behov av inköpt energi och planerat underhåll för att få en optimal drift och 

ekonomi på kort och lång sikt innan komplettering av solceller görs. I nedan 

tabell redovisas vanliga typåtgärder som behöver genomföras.  

Tabell 3 Typåtgärder 

OMRÅDE ÅTGÄRDER 

Byggnadsskal Nya tak, tätskikt 

Takresning 

Stuprör och hängrännor behöver bytas 

Isolering av vindar  

Fasadrenovering 

Ventilation Nya aggregat med återvinning och styrning 

Injustering av ventilation 

Fastställande av ventilationskrav 

Belysning Utbyte till LED belysning / närvarostyrning  

Vatten Tvågreppsblandare bytes 

Kontroll av temperatur 

Vattensparåtgärder (kalk)  

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska

åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö
och ytskikt
invändigt

MÅL MEDEL
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Värme Injustering av värmesystem 

Nya pumpar, shuntgrupper, termostater och radiatorer 

Fastställande av värmenivå i olika lokaler 

Byta ut växlare och bygga om i undercentraler 

El Översyn av elkablage / skåp 

Styr och regler Övergripande strategi 

Modernisering av utrustningen 

Uppkoppling till huvuddator  

Mätning Mätning av vatten, el och värme per byggnad 

Mätuppföljningsprogram/struktur/rutiner och återkoppling med 

energisignatur 

Dokumentation OVK-protokoll sätts upp i respektive byggnad 

Energideklaration sätts upp i respektive byggnad 

Dokumenthanteringssystem för att skapa checklistor, återkoppling etc  

Personal Utbildningsplan tas fram/genomförs – vidareutbildning 

Arbetsrutiner ses över och arbetsuppgifter mellan olika personer 

fördelas 

Skapa tid för att kunna driva projekt 

Övrigt Städrutiner behöver ses över 

Kök, badrum, el i lägenheter behöver moderniseras.  

 

I Bilaga 4- Fastighetsrapporter finns alla åtgärder beskrivna för respektive 

fastighet. I en fastighetsrapport kan en eller flera byggnader finnas upptagna. 

Projektet omfattar över 5000 åtgärdspaket och innehåller bland annat: 

• 40 st nya ventilationsaggregat  

• 40 st nya värmeväxlare 

• 7000 st belysningsarmaturer 

• 50 st solcellsanläggningar 

• 3500 st termostatventiler 

 Investeringsbehovet i kommunens fastighetsbestånd 

Vid en summering av alla de åtgärdspaket som behöver utföras uppgår 

investeringsbehovet till 693 mnkr inklusive byggherreomkostnader samt nya 

skolor i Killberg, Lönsboda och Osby. Investeringarna i helt nya fastigheter 

så som ny ishall, nya LSS boende och en ny räddningsstation framgår i tabell 

5 i raden ”särskilda projekt”. 

Förutom att uppnå ca 2% överskott på resultaträkningen är det viktigt att 

kommunen även säkerställer sin soliditet. Genom att investera i nya 

byggnader och modernisera de befintliga ökar värdet på balansräkningens 

tillgångssida. Då projektets investering kan amorteras snabbare än 

investeringen skrivs av ökar soliditeten. 

Tabell 4 Investeringstabell i kkr 

 
Investering i 
budget 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

SUMMA NUVARANDE BUDGET 874 750  277 950  309 850  227 150 35 650  24 150  

AVGÅENDE BUDGET DÅ DE INGÅR I 
FASTIGHETSFÖRÄDLINGSPROJEKT 

610 700  156 450  201 550  193 400  35 150  24 150  

KVARSTÅR DÅ DE ÄR SÄRSKILDA PROJEKT 266 050  122 000  108 800  34 250  1 000 0 

FASTIGHETSFÖRÄDLINGSPROJEKT 692 724  129 088  260 359  173 497  104 928 24 850  

NY BUDGET FÖR ALLA PROJEKT 958 774  251 088  369 159  207 747  105 928  24 850  

DIFFERENS MELLAN GAMMAL OCH NY 
BUDGET 

84 024  -26 861  59 309  -19 402  70 278  700  
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I Bilaga 4 – Fastighetsrapporter som omfattar alla fastigheterna finns alla 

investeringskalkyler, driftskostnadskalkyler och LCC-kalkyler beskrivna för 

respektive fastighet. Totalt rör det sig om över 5000 åtgärdspaket som 

beräknats och specificerats. 

 Kommunens kassaflöde 

Projektet kommer att finansieras med hjälp av Kommuninvest. Idag är 

räntorna på korta bindningstider ca 0,5% medan på bindningstider på 20 år 

är de ca 0,8%. Då projektet medför en kraftigt sänkt energianvändning går 

det att finansiera projektet med sk gröna lån vilket sänker räntan med 2 

punkter. 

Om projektet till 100% finansieras ser kassaflödet ut enligt nedan tabell. 

Kassaflödet förutsätter en kalkylränta om 1,5%, dvs högre än bankräntan, 

och att amortering gör av lånet med full kraft, dvs att hela driftsbesparingen 

och reinvesteringsbudgeten används för att amortera lånet. Detta upplägg 

innebär att lånet är amorterat efter ca 17 år och att investeringen har gett ett 

överskott på 636 mnkr på 30 år. 

 

Tabell 5 Kassaflöde för 30 år i kkr. 

KASSAFLÖDE År 1 År 2 År 15 År 16 År 17 År 18 År 29 År 30 SUMMA 

Ingående investering 672 820 643 141 156 968 110 927 63 507 14 678 -577 660 -636 245   

Reinvesteringar 21 300 21 591 25 764 26 117 26 474 26 836 31 164 31 591 783 593 

Besparing på driften 18 176 18 438 22 272 22 602 22 937 23 278 27 421 27 836 679 161 

Summa Besparingar 39 476 40 030 48 036 48 718 49 411 50 114 58 585 59 427 1 462 754 

Räntekostnad 9 796 9 347 1 994 1 299 582       94 262 
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3 Diskussion 

 Ekonomiskt synsätt 

En avgörande faktor för att förstå kraften i ett förädlingsprojekt är hur 

kommunen ser på hur det går till att finansiera ett projekt. De flesta 

fastighetsägare har ingen utvecklad finansieringsstrategi vilket medför att de 

försöker finansiera sitt underhållsarbete med att avsätta en årlig 

underhållsbudget som driftavdelningen har till förfogande. Denna årliga 

budget varierar ofta kraftigt över tiden för att kompensera kostnadsökningar, 

akutinsatser, hyresintäkter mm. Budgeten är oftast inte beräknad utifrån det 

behov som finns eller vilka besparingspotentialer som finns utan blir lika 

stor som året innan med tillägg för indexuppräkning. Det är denna hantering 

av budgeten som ger möjlighet till att genomföra ett förädlingsprojekt då 

upprustningsbehovet är mycket stort pga. av en för låg reinvesteringstakt 

samt för liten underhållsbudget under många år. 

Genom att skilja på underhåll och investering skapas grundförutsättningen 

för hur ett förädlingsprojekt skapas. Det är förvånansvärt många som blandar 

ihop de två begreppen. En investering eller reinvestering genomförs när 

systemet eller komponenten är avskriven och ska ersättas med en likvärdig 

eller en bättre. Exempelvis så när ett ventilationsaggregat är 30 år gammalt 

är det både teknisk slut och ekonomiskt avskrivet (med 

komponentavskrivningsmetoden) och då byter man hela aggregatet och tar 

upp det nya som en tillgång i balansräkningen och resultaträkningen belastas 

med en kapitalkostnad. Tyvärr tror många att detta utbyte ska bokföras som 

ett underhåll varav de måste bokföra hela utbytet som en kostnad första året. 

En annan avart är att man tar upp delar av projektet som investering och 

delar som underhåll. Enligt de redovisningsprinciper som normalt används 

ska en projektinsats räknas som investering om följande parametrar uppnås: 

• Belopp större än ½ basbelopp dvs ca 22.000 kr 

• Har längre hållbarhet än 3 år 

Vid ett förädlingsprojekt används alternativkostnadskalkyleringsmetoden. 

Orsaken till detta val av beräkningsmetod beror på att man har kvar onda 

kostnader som påverkar resultaträkningen negativt tills dessa är utbytta mot 

goda kostnader som utvecklar fastighetsbeståndet. Onda kostnader utgörs av 

energislöseri, akutkostnader och andra onödiga kostnader som drabbar en 

fastighet när den inte är optimerad för sin verksamhet medan goda kostnader 

är summan av räntekostnader och avskrivningskostnader. I Kommunlagens 8 

kapitel står det att man ska använda sina ekonomiska intäkter hushållsamt 

dvs man ska minimera sina onda kostnader. Att ersätta de onda kostnader 

med en lika stor andel kapitalkostnader ger budget i balans samt ett betydligt 

bättre nyttjande av sina intäkter eftersom en investering skapar bättre och 

moderna anläggningar, bättre inneklimat (se bilaga 3) och i slutändan en 

högre livskvalitet.  

Genom att ställa upp följande randvillkor skapas den ekonomiska drivkraften 

i ett Förädlingsprojekt: 

• Budgeten ska hållas i balans 

• Alla onda kostnader ska växlas till en lika stor andel kapitalkostnad 

Dessa två randvillkor skapar en investeringsfaktor som uttrycks enligt 

följande: 
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𝑖𝑛𝑣. 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

1
𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

+ 𝑟ä𝑛𝑡𝑎
 

Exempelvis om avskrivningslängden är 30 år och räntesatsen 1,5% skulle 

investeringsfaktorn bli 20 enligt ekvationen.  

𝑖𝑛𝑣. 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

1
30 + 0,015

= 𝑐𝑎 20 

För att räkna ut investeringspotentialen beräknas först besparingspotentialen 

som sedan multipliceras med investeringsfaktorn. Exempelvis om det går att 

spara 10 Mkr så går det då att investera 200 Mkr eftersom kapitalkostnaden 

då blir 20 Mkr. Utmaningen med förädlingsprojekt är att välja ut de åtgärder 

som tillsammans ger maximal nytta och löser de utmaningar som finns så att 

investeringen inte blir större än att kapitalkostnaden täcks av besparingen. 

Självklart går det alltid att investera mer så att kapitalkostnaden är större än 

besparingarna men detta kräver ofta aktiva beslut hos er som kommun då 

detta kräver hyresökningar. 

Genom att se ett moderniseringsarbete som ett investeringsprojekt skapas de 

ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt som krävs. Därigenom går 

det att satsa på en ordentlig organisation som ska genomföra projektet och 

välja åtgärder som ger ett långsiktig positiv påverkan. Att välja att se sitt 

moderniseringsarbete på ett traditionellt sätt så att man avsätter en summa 

underhållsmedel per år ger ofta suboptimerade lösningar, små projekt och 

framför allt nyttjar man inte investeringspotentialen som går att plocka ur 

resultaträkningen enligt ekvationerna ovan.  

 Livscykelkostnadskalkyler och analyser 

Till skillnad från ”vanliga projekt” där investeringsbudget fastställer ramarna 

kommer ett förädlingsprojekt byggas på beslut utifrån LCC, dvs 

Livscykelkostnadskalkyler. I  ett fastighetsförädlingsprojekt genomförs fler 

olika kalkyler; investeringskalkyler baserat på K3, driftskostnadskalkyl, 

LCC-kalkyl, finansieringsanalys, kassaflödesanalys och riskanalys mm. 

Projektets ekonomi följs upp med följande modeller i figur 2. I projektets 

inledning fastställs de olika måltalen över tidsaxeln. Under projektets löptid 

följs utfallet upp regelbundet så att korrigeringar kan göras för att slutmålen 

ska kunna nås. 

 

Figur 2 Exempel på uppföljningsnyckeltal med mål och utfall 

För att ytterligare förbättra kommunens ekonomi kommer kommunen att 

ansöka om olika typer av bidrag från olika svenska myndigheter och EU. EU 

kommer att satsa ca 13000 mdkr de närmaste åren på miljöåtgärder och 

denna typ av projekt borde få en stort bidrag. 
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 Risker och hantering av dessa 

Att genomföra ett förädlingsprojekt kräver omfattande riskanalys och 

riskhantering om man vill uppnå de mål som sätts upp.  

3.3.1 Risker med att inte genomföra ett projekt 

Flertalet av fastigheterna är minst 40 år gamla vilket medför att många 

system / komponenter är tekniskt slut och bör vara avskrivna i bokföringen. 

Att dra ut på ett förädlingsprojekt och starta om några år medför enbart att 

man inte tar hand om den effektiviseringspotential som finns. 

3.3.2 Risker med traditionellt genomförande av åtgärder 

Om kommunen väljer att fortsätta att ”dutta” (genomföra en åtgärd åt 

gången) fås inga stordriftsfördelar som krävs för att få ett rationellt och 

effektivt genomförande vilket på sikt riskerar kommunens ekonomi och får 

de nuvarande problemen att växa sig allt större. 

3.3.3 Riskminimering vid projektgenomförande 

För att minimera riskerna då ett förädlingsprojekt finns det olika metoder att 

tillämpa.  

• Eftersom dagens 20 åriga bundna ränta är ca 0,8 % kan det vara lämpligt 

att binda lånen på lång tid för att minimera framtida räntekostnader 

• I investeringskalkylerna finns ett riskpåslaget vilket medför att antalet 

extra åtgärder regleras utifrån basåtgärdernas utfall. Går det bra 

genomförs fler extra åtgärder och går det mindre bra blir antalet extra 

åtgärder färre. 

• Den verkliga belåningsgraden kommer att bli lägre än 100% beroende på 

genomförandetiden vilket medför att man upptar lån utifrån projektets 

investeringstakt.  

• Genom att aktivera förädlingen som en investering ökar värdet på 

kommunens tillgångssida i balansräkningen markant vilket medför bättre 

upplåningsvillkor 

• Det finns bidrag som minskar kommunens egna insats. Genom att se 

förädlingsprojektet som ett stort projekt får man utrymme att söka bidrag 

som annars upplevs som en trång sektor som kostar mer än det ger. 

• Att sluta ”dutta” och genomföra helhetsprojekt är troligtvis 2-3 gånger 

effektivare vilket sparar stora pengar men framför allt genomförandetid. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Förstudien visar att det finns ett stort behov av reinvesteringar i kommunens 

fastighetsbestånd. Genom att förädla fastighetsbeståndet kommer det finnas 

kvar ett kärnbestånd som kommer få en hög kvalitet till låga totalkostnader.  

Investeringen är inte bara lönsam utan nödvändig då statusen i byggnaderna 

idag är låg.  

Med ett extra investeringsanslag på 84 mnkr kommer fastighetsbeståndet att 

förädlas vilket kommer att generera många lokala arbetstillfällen och 

säkerställa fastigheternas tekniska status, inneklimat och ekonomi på både 

kort och lång sikt. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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44001 Naturbruk norr 2020-08-19 
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44013 Naturbruk söder 2020-08-19 

44022 Kommunförråd nya Osby 2020-08-19 

44038 Lindhem 2020-08-19 

44042 Stationshus Osby 2020-08-19 

44043 Jenvägen 2020-08-19 

44045 Idrottsplatsen Gamleby 2020-08-19 
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45013 Osby Camping 2020-08-19 
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47010 Ekbacken 2020-08-19 

47018 Brandstation Osby 2020-09-30 

47020 Lernia 2020-08-19 

47021 Rackethall 2020-08-19 

48001 Kommunförråd Lönsboda 2020-09-30 

48004 Örkenedsskolan 2020-08-19 

48019 Brandstation Lönsboda 2020-08-19 

48020 Medborgarhuset i Lönsboda 2020-09-30 

48021 Idrottsplatsen Lönsboda 2020-08-19 

48022 Toalett väntsal Lönsboda 2020-08-19 
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1 Sammanfattning till beslutsfattare 
Länsstyrelsen Skånes intervjustudie av fastighetsförvaltningen i Skåne 

33 kommuner (Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader, 

Länsstyrelsen Skåne, 2018) visar att skånska kommuner slösar nästan en 

halv miljard om året på onödiga energifakturor (räknat enbart för loka-

ler, bostäder var inte en del av analysen).  

Om dessa pengar istället används som hävstång för lönsamma inve-

steringar i åtgärder som bland annat effektivisering av energianvänd-

ningen, kan skånska fastigheter moderniseras för över sju miljarder kro-

nor. Utöver alla andra fördelar, som förbättrat inneklimat, minskad mil-

jöbelastning och minskad energianvändning, innebär åtgärderna att 

kommunerna tillsammans kan spara nästan fem miljarder kronor netto 

under en investerings livslängd. 

Motiverat av Länsstyrelsen slutsatser har Osby kommun under 

2019, med stöd av Länsstyrelsen och konsultbolaget ESM i Sverige AB, 

undersökt energislöseriet i den egna kommunen och tagit fram denna 

handlingsplan som visar hur kommunen kan minimera de onda icke-vär-

deskapande kostnaderna och ersätta de med goda värdeskapande kapital-

kostnader, vilket medför att detta projekt ska vara lönsamt både på kort 

och lång sikt.  

Osby kommun har ett fastighetsbestånd på 115 000 kvm med 7,5 

miljoner i onda energikostnader (energislöseri). Denna handlingsplan vi-

sar hur kommunen kan - genom att förvandla de onda icke-värdeskap-

ande kostnaderna till goda, värdeskapande kapitalkostnader - skapa ett 

investeringsutrymme på 333 miljoner kronor i värdeskapande fastighets-

förvaltning och uppnå en livscykelvinst på 451 mnkr. Det ekonomiska 

resultatet blir alltså en relativ nettokostnadssänkning med ca 451 mnkr 

fram till 2049 när kommunen samtidigt inför en affärsmodell som base-

ras på ”värdeskapande fastighetsförvaltning”. Med andra ord är projektet 

lönsamt och avkastningen beräknas till ca 183 % av nettoinvesteringen. 

Projektet finansieras inom budgetramen till 65 % under genomförandet-

iden. Resterande lånas upp till nära 0 % i ränta som binds under amorte-

ringstiden vilket är ca 5 år. Handlingsplanen presenterar en övergri-

pande plan för: 

• Projektorganisation 

• Övergripande projektplan 

• Investeringar i kommunens fastighetsbestånd över tid 

• Insatser som berörda förvaltningar och funktioner ska an-

svara för över tid  
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Handlingsplanen ska förverkliga kommunens vision om en värdeskap-

ande fastighetsförvaltning.  

 

Detta innebär att kommunen senast 2025 har: 

• infört en ny styrningsmodell för fastighetsförvaltningen (gått 

över från budgetstyrning till prestationsstyrning)  

• skapat ca 200 årsarbeten genom värdeskapande fastighetsför-

valtning 

• minskad energianvändningen i kommunala lokaler från 185 

kWh/kvm till 115 kWh/kvm köpt energi. Till detta till-

kommer en reduktion av el om kommunen även installerar 

solceller på de platser där detta är möjligt. 

 

Torsby, Mora, Kalmar och Söderhamn är några exempel på kommu-

ner som genomfört liknande projekt. Den bakomliggande orsaken till 

deras projekt har varit att de suttit i en ekonomisk ansträngd situation 

och kommit till slutsatsen att det inte går att spara sig ur en kris ef-

tersom detta enbart leder till ännu högre energi- och akutkostnader och 

än fler problem. De har alla kommit fram till att de måste investera sig 

ur sina problem och ta ett helhetsgrepp för att få ordning på alla små och 

stora problem de dagligen brottas med. 

Budgeteringsprocessen är en nyckelfråga i att uppnå kommunens vis-

ion om en värdeskapande fastighetsförvaltning. Kommunens nuvarande 

arbetsmetod innebär att fastighetsförvaltning får en budget som bygger 

på förra årets budget och inte på det behov som finns. Därmed skapas 

inte det investeringsutrymme som krävs för att genomföra alla lön-

samma åtgärder som finns inom kommunens fastighetsbestånd. Detta är 

ett vanligt förekommande fenomen i de svenska kommunerna. 

I en värdeskapande fastighetsförvaltning: 

• analyseras varje byggnad ner på komponentnivå om vad som be-

höver ersättas för att minska de onödiga kostnader som dessa in-

nebär. Därtill skapas det en budget och en arbetsmodell som 

medför att 1000-tals åtgärder genomförs på ett så smidigt och 

effektivt sätt som möjligt för att återställa byggnaderna till en 

status som kostnadseffektiv och är anpassad till verksamhetens 

behov.  

• följer kommunen upp byggnadernas status regelbundet vilket 

även inkluderar bland annat energianvändning, driftkostnader, 

verksamhetens behov. 

• ser kommunen fastigheterna som en tillgång och inte bara som 

en kostnad. Arbetet är proaktivt så att kommunens alla byggna-

der har bra status, modern teknik och bra inneklimat. 
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• efterföljs gällande lagar och regler samt hänsyn tas till regionalt 

och nationellt uppsatta mål. 

• i kommunens ekonomiska resultat kommer kvoten mellan 

driftskostnader och totalkostnader att sjunka då driftskostna-

derna markant sjunker och kapitalkostnader ökar. 

Enligt de beräkningar som ligger till grund för projektet kommer 

projektet vara självfinansierat och även generera en nettokostnadssänk-

ning. Det innebär att resultaträkningen förbättras samt att soliditeten 

ökar då projektet amorteras betydligt snabbare än det skrivs av. Att inte 

genomföra ett projekt kommer innebära att andra verksamheterna 

måste dra ner på sin omfattning eller att skatten måste höjas. 

Eftersom projektet är lönsamt kan detta hjälpa kommunen att skapa 

utrymme i verksamheterna där kostnaderna stiger. Med ett projekt 

skapas förutsättningar att lösa många andra problem som kommunen 

står inför. 

2 Allmän information 
Fastighetsägare Osby kommun 

Byggnader Ca 120 ca 115 000 kvm 

Energislöseri per år Ca 46%, 9,8 mnkr 

Investeringsutrymme 333 mnkr 

Livscykelvinst 451 mnkr 

Konsult ESM AB 

Daniel Svensson 

0768–911975 

daniel.svensson@esmanagement.se 

Deltagare i projektet från kom-

munen: 

Anders Edwall, Chef teknisk enhet 

Kristian Håkansson, Driftchef teknisk enhet 

Urban Erlandsson, Styr och regler ingenjör 

Rolf Persson, Controller  

Gunnar Elvingsson, Ekonomichef 

Länsstyrelsens projektledare: Hanna Savola, tillväxtstrateg 

Dominik Wagrowski, energi- och klimatstrateg 

Version 2019-12-11 

 

3 Bakgrund till projektet 
Fem kommuner har under 2019 genom intresseanmälan blivit utvald 

att delta i ett projekt som heter ” Energieffektiva kommunala fastigheter 

- värdeskapande fastighetsförvaltning " som Länsstyrelsen Skåne lett. 
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Projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. De kommuner som deltagit i 

projektet har varit Osby, Lund, Burlöv och Trelleborg. Åstorp kommun 

hade för avsikt att delta men hoppade av innan projektstart. Efter detta 

avhopp valde Länsstyrelsen att inte ta in någon annan kommun i projekt-

gruppen då ingen annan kommun bedömdes ha det engagemanget och 

teamet som Länsstyrelsen ställt krav på. 

 

Projektet har bestått av följande arbetsmoment och är del av en mer 

omfattande förändringsprocess som sammanfattas i figur 1 nedan.  
1. En intervju med kommunens projektteam för att utvärdera de ad-

ministrativa rutinerna kopplat till kommunens fastighetsförvalt-

ning (separat sammanfattning, bilaga 1). Steg 1.1 i figur 1 nedan. 

2. Energirevision i form av platsbesök, rundvandring och utvärde-

ring av tekniska skicket i en fastighet som valts ut av kommunen 

(separat rapport, bilaga 2). Steg 1.2. i figur 1 nedan. 

3. En gemensam utbildningsdag för att lära sig grunderna i hur kom-

munen skapar och realiserar ett storskaligt energieffektivserings-

projekt.  

4. Framtagning av denna handlingsplan tillsammans med kommu-

nens projektteam för att visa hur Osby kommun kan realisera den 

potential som finns. Steg 1.3 och 2.1 i figur 1 nedan. 

5. Presentation av denna plan för politiker och tjänstemän med syfte 

att besluta om ett fortsättningsprojekt. Steg 2.2 och 2.3 i figur 1 

nedan. 

6. Ett slutseminarium på Länsstyrelsen Skåne i november 2019 för 

att sprida projektets resultat. 
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Figur 1 Beskrivning av projektstegen 

Beskrivning av de olika stegen i figur 1: 

Viljefasen har varit uppdelad i tre steg. Syftet med denna fas har dels 

varit att se om det finns behov av ett projekt dels säkerställa att det finns 

en vilja att genomföra ett projekt: 

1. Nulägesanalysen går ut på att verifiera vart dagens förvalt-

ningsorganisation befinner sig. Detta har gjorts genom att en 

erfaren fastighetsförvaltningsexpert gått igenom rutiner, 

processer, verktyg och i en gruppintervju ställt frågor till an-

ställda inom främst fastighets-, och ekonomiförvaltningen. 

Även miljöstrateger och upphandlare har deltagit i gruppin-

tervjun. Nulägesanalysen har resulterat i betyg på skalan 1 

till 5 där 1 innebär mycket stora brister och 5 medför att 

verksamheten fungerar utmärkt (se separat bilaga 1 för sam-

manfattning av nulägesanalysen). 

2. Nästa steg bestod rent konkret av en statusbesiktning av en 

fastighet som valdes ut av kommunens projektledare. Kon-

sulterna gjorde platsbesök, rundvandring och utvärdering av 

tekniska skicket i denna utvalda fastighet (separat rapport, 

bilaga 2). Statusbesiktningen kompletterades med beräk-

ningar av investeringar, energislöseri och livscykelkostnader 

för att exemplifiera för beslutsfattarna hur det är att arbeta 

med värdeskapande fastighetsförvaltning. 
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3. För att kunna beräkna den ungefärliga storleken på energis-

löseriet och vilket investeringsutrymme som finns genom-

fördes en nyckeltalsanalys. En övergripande beräkning av ar-

betsvolymen som krävs i form av mantimmar för olika yrkes-

kategorier togs också fram så väl som vilka typer av inköps-

volymer av material, produkter, maskiner, apparater som 

krävs. Detta ger även en total projektvolym fördelat över ge-

nomförandetiden och därmed en kassaflödesanalys, finansie-

ringsbehov och hur resultat- och balansräkningen påverkas 

över flera år på grund av projektet. När projektet genomförs 

följs denna kalkyl upp och verifieras under projektår 1 efter 

en analys som kategoriserar fastigheterna så att kommunen 

kan få en prioriteringsordning över vilken byggnad kommu-

nen ska starta med och vilken kommunen ska sluta med i 

projektet. 

 

Beslutsfasen består också av tre steg. Även om det är uppenbart att 

fastigheterna behöver moderniseras och att det är ekonomiskt lönsamt 

att genomföra ett projekt är det inte alltid att beslut tas om projektge-

nomförande. För att skapa ett korrekt beslutsunderlag görs följande 

steg: 

1. Denna rapport avhandlar steg 1 i fas 2, dvs. en handlingsplan 

som beskriver resultatet av de tre första stegen för att lägga 

grunden för resten av projektet 

2. Steg 2 i fas 2 handlar om att projektet måste förankras i alla 

led. Att gå från en budgetstyrd fastighetsförvaltning till en 

värdeskapande fastighetsförvaltning kan upplevas som förvir-

rande och skrämmande för många då denna förändringspro-

cess kommer att förändra många av de vanor som finns.  

3. Det är viktigt att det i steg 3 av fas 2 tas ett formellt beslut 

om att ett projekt ska genomföras. En tjänsteskrivelse som 

beskriver projektet, resurser, resultat, tidplan osv. behöver 

tas fram. Detta förenklas av att det finns en färdig handlings-

plan (denna rapport) som kommunen kan hänvisa till.  

 

Den tredje fasen kallas genomförandefasen och behandlar hur kom-

munen går från ord till handling. Det är först när alla åtgärder genom-

förs som resultatet kommer att synas. En övergripande projektplan, in-

klusive genomförandefasens olika steg, beskrivs i avsnitt 7: Projekt- och 

tidplan.  
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4 Nuläget och mål för administrationen 
Statusrosen för administration sammanfattar var kommunen ligger 

idag i sina administrativa rutiner jämfört med projektets målbild. Mål-

bilden är satt utifrån att kommunen vill införa värdeskapande fastighets-

förvaltning.   

 
© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 2 Statusros för administration 

 

I dagsläget saknar kommunen de administrativa förutsättningarna för att 

kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning. Kommunen har 

ett lågt genomsnittsbetyg på 1,7 då flertalet administrativa funktioner 

inte är tillfredställande. Detta beror speciellt på en budgetprocess som 

inte garanterar en resursfördelning utifrån behovet i fastigheterna, vilket 

leder till bristande ekonomiska resurser.  

För att kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning krävs 

flera olika administrativa verktyg, rutiner och processer. Det krävs även 

en tillräckligt stor och motiverad personalstyrka som vet vad de ska göra 

och hur de ska arbeta. Den administrativa nivån för att lyckas arbeta 

med värdeskapande fastighetsförvaltning beskrivs nedan. Kraven för att 

få högsta poäng kan betecknas som en hygienfaktor då dessa krav är av 

allmän kännedom och förutsättningarna har varit kända minst 10 år. 

Kommunens detaljerade resultat av nuläge och målläge finns beskrivet i 

bilaga 1. 
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Tabell 1 Administrativ nivå för värdeskapande fastighetsförvaltning 

Kategori Högsta betyg förutsätter 

Mätning Mätning av energianvändning sker månadsvis och korrige-
ras mot utetemperatur med regressionsanalys.  

Dokumentation All dokumentation är uppdaterad och aktuell vilket med-
för att OVK protokoll är utan anmärkning och energide-
klarationerna är utförda. Driftinstruktioner finns tillgäng-
liga och arbetsmoment är beskrivna i frekvens och tids-
satta. 

Akut underhåll Det akuta underhåll består av ett fåtal insatser per vecka 
då det proaktiva arbetet förebygger akutinsatser. 

Planerat underhåll Det finns underhållsplaner för 30 år i tiden som följs och 
hålls uppdaterade. 

Reinvesteringsarbete Det är naturligt att inför varje budget ha uppdaterade pla-
ner för vad som behöver reinvesteras så att pengar och re-
surser erhålls så att detta arbete kan utföras på ett profess-
ionellt sätt. 

Budgetprocess Budgeten är behovsanpassad där både reinvesteringar och 
driftskostnadsanalyser finns som underlag. Budgeten re-
sulterar i en analys av driftskostnader och kapitalkostnader 
samt hur värdet på fastigheterna utvecklas.  

Kalkylverktyg för eko-
nomi 

Det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för ekonomibe-
räkningar som medför att kommunen kan genomföra ana-
lyserar av livscykelkostnaderna. 

Kalkylverktyg för energi Det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för energiberäk-
ningar som tar hänsyn till livscykelkostnaderna. 

Organisation Organisation har full drivkraft där alla vet vart kommunen 
är på väg med sig fastighetsägande, vad som behöver göras 
och hur detta ska utföras. Det finns tydliga arbetsbeskriv-
ningar och processer som underlättar detta arbete. Kom-
munen inser de egna bristerna och kompletterar dessa 
med externa resurser. 

Processer för värdeskap-
ande fastighetsförvalt-
ning 

Det finns tydliga processer för värdeskapande fastighets-
förvaltning med hjälpmedel, verktyg och tidplaner som 
följs och används. 
 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Se Bilagor (Bilaga 1) 

för full beskrivning av poäng (1–5) för administrativa förutsättningar. 

 

För att lyckas med arbetet går det inte att välja ett av delmomenten i 

spindeldiagrammet ovan utan kommunen måste arbeta med alla samti-

digt i parallella processer.  

5 Nuläget och mål för fastighetsteknik 
Statusrosen för fastighetsteknik sammanfattar var kommunen ligger 

idag i sina fastigheter tekniskt sett jämfört med projektets målbild. Mål-

bilden är satt utifrån att kommunen vill införa värdeskapande fastighets-

förvaltning.  

Statusbesiktning av exempelfastigheten visar att fastigheten är sliten, 

utrustning omodern och att energikostnaderna är höga. Detta är ett di-

rekt resultat av att den administrativa delen inte är ”trimmat” för vär-

deskapande fastighetsförvaltning.  
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 3 Statusros för fastighetsteknik  

För att kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning krävs 

modern teknik. Detta bryts ner i 10 kategorier som beskrivs nedan. 

Kravet för att få högsta poäng kan betecknas som en hygienfaktor då 

dessa tekniska krav är av allmän kännedom och de tekniska förutsätt-

ningarna har varit kände minst 10 år. Kommunens detaljerade resultat 

av nuläge och målläge finns beskrivet i bilaga 2. 
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Tabell 2 Teknisk nivå som krävs för en kostnadseffektiv fastighet 

Kategori Högsta betyg förutsätter: 

Värme Värmesystemet har moderna värmeväxlare, nya shunt-
grupper och värmemängdsmätning. Injustering är genom-
förd de senaste fyra åren. Det sitter nya termostater på ra-
diatorerna. 

Vatten, spillvatten, sani-
tet, avlopp 

Vattensparutrustning sitter på alla tappställen och i kloset-
ter. Kommunen mäter varmvatten och ger återkoppling 
till verksamheten vad detta kostar. Avloppsstammarna är 
filmade och utbytta om de är skadade. 

Ventilation Ventilationen är av FTX modell så att så mycket som möj-
ligt av energin återvinns. Aggregaten är av modern typ 
med direktdrivna och frekvensstyrda motorer samt är in-
justerad och uppkopplade mot det övergripande styr- och 
reglersystemet. 

Belysning Det finns LED-belysning överallt som därtill är tidsstyrd. 

El Det finns moderna el-centraler, nytt kablage och kommu-
nen mäter både driftselen och verksamhetenselen. 

Styr och regler Styr- och reglerutrustningen är modern (max 4 år) och är 
uppkopplad mot ett överordnat system som ger återkopp-
ling i realtid. 

Byggnadsskal och bygg-
tekniska åtgärder 

Byggnadsskalet är rent, saknar sprickor och byggtekniska 
åtgärder så som isolering, fönster med lågt U-värde finns. 
Solskydd finns monterat där behov finns för att minimera 
kylbehovet i byggnaden. 

Mätning Mätning av värme, el och vatten sker i realtid och en ana-
lys görs minst en gång i månaden som korrigeras mot ute-
temperatur med regressionsanalys.  

Dokumentation Dokumentation är utan anmärkning så att alla obligato-
riska kontroller är genomförda och saknar anmärkningar. 
Driftinstruktioner finns tillgängliga och används. Arbets-
moment är beskrivna i frekvens och är tids satta. 

Hyresgästens miljö och 
ytskikt invändigt 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt har bra standard. 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Se   
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Bilagor (Bilaga 2) för full beskrivning av poäng (1–5) för tekniska förutsättningar. 

Sammanfattningsvis är en stor andel av de tekniska installationerna 

behov av utbyte. För att få full effekt krävs att kommunen tar ett hel-

hetsgrepp om varje byggnad så att kommunen undviker suboptimering 

och att resultatet kan mätas och följas upp. För att uppnå en modern 

byggnad med bra inneklimat som därtill är ekonomisk kostnadseffektiv 

krävs att kommunen arbetar med alla tekniska områden samtidigt, inte 

bara med ett delsystem i taget. Att därtill testa på en fastighet är heller 

inte en bra metod om när till alla byggnader är nedslitna och kostnads-

slösande. De kommuner som lyckas, arbetar med hela sitt bestånd i ett 

projekt för att dra nytta av de storskalhetsfördelar som finns. 

6 Projektets resultat  

6.1 Intressentperspektiv 

En värdeskapande fastighetsförvaltning använder alla sina resurser 

för att skapa så trevliga, ändamålsenliga och miljövänliga lokaler till en 

så låg totalkostnad som möjligt under livscykeln. Detta medför följande 

resultat/arbetsuppgifter för de olika intressenterna hos kommunen som 

äger arbetet: 

 

Ekonomi 

• Onda kostnader identifieras och minimeras. 

• Behovet av goda kostnader och värdeskapande åtgärder 

identifieras och finansiering till dessa åtgärder säkerställs 

genom budgetstyrning (bra samarbete med ekonomi är 

nyckeln till framgång). Därefter realiseras åtgärderna. 

• De totala kostnaderna sjunker och tillgångarna ökar med 

en värdeskapande fastighetsförvaltning. 

• Analys, utvärdering och uppföljning samt återkoppling 

mot mål, nyckeltal och prestation sker löpande och är en 

naturlig del av arbetet. 

• Nås inte målen arbetar kommunen än effektivare för att 

skära bort onda kostnader. 

 

Miljö, energi och teknik 

• Varje fastighet har så låg energianvändning som möjligt. 

• Den köpta energin kommer från så miljövänliga energi-

källor som möjligt. 
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• Teknisk utrustning som är sliten omodern och driver 

onda kostnader byts ut. Den nya tekniken väljs utifrån 

lägsta livscykelkostnad. 

• Kommunen moderniserar hela fastigheten i ett projekt 

för att kunna optimera resurser, minimera störningarna 

och skapa förutsättningar för ett uppföljningsbart resul-

tat. 

 

Hyresgäster och intressenter 

• Arbetsmiljön är tillfredställande i form av bra innekli-

mat, det är rent och snyggt samt arbetet är proaktivt 

istället för akut felavhjälpande. 

• Det finns tydliga gränsdragningslistor över vem som an-

svarar för vad. 

• Det finns ett enkelt kvalitetssystem som beskriver vad 

som ska ingå i hyran. Detta följs upp och redovisas regel-

bundet. 

• Med förbättrat inneklimat och modernare byggnader 

kommer sjukskrivningarna och personalomsättningen 

minska och betygen höjas. 

 

Fastighetsavdelningens personal 

• Det finns tydliga ansvarsområde som följs upp och ut-

vecklas. 

• Beslut delegeras för att skapa delaktighet, ansvar och ef-

fektivitet. 

• Det finns kraftfulla hjälpmedel i form av databaser, be-

räkningsverktyg, mallar etc. som gör arbetet enkelt att 

utföra. 

• Det finns ett tydligt incitamentsprogram för de anställda 

där flit och initiativ belönas. 

 

Politiker och chefer 

• Ansvarar för vision, strategi och övergripande mål och 

säkerställer att alla vet vilka hus som ska säljas, rivas och 

moderniseras. 

• Följer upp arbetet på en aggregerad nivå så att alla över-

gripande mål nås och resurser tillsätts om dessa inte nås. 

• Ser till helheten och styr verksamheten så att alla delar 

samordnas för att undvika suboptimeringar. 

• Säkerställer att lagar används som verktyg för att ut-

veckla verksamheten.  
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När en fastighetsförvaltning arbetar med värdeskapande fastighets-

förvaltning kommer arbetet resultatera i en kraftfull förbättring av bety-

get för administration (4 Nuläget och mål för administrationen) och tek-

nik (se 5 Nuläget och mål för fastighetsteknik).  

6.2 Mätbara effekter 

För att kunna veta att kommunen är en professionell fastighetsförval-

tare som skapar värde åt sina hyresgäster krävs en transparant och regel-

bunden redovisning av resultatet av arbetet. Uppföljning av projektets 

resultat sker med hjälp av mätetal före och efter projektet. En årlig upp-

följning av projektets resultat är viktigt. Ansvaret för uppföljningen kan 

delas upp mellan berörda förvaltningar. Nedan beskrivs de mätetalen 

som kan används för resultatuppföljning och -redovisning (se Figur 4 

Exempel på effektuppföljning för ett exempel av resultatredovis-

ningen/effektuppföljningen). Vid detaljplaneringen av projektet be-

stäms det vilka mätetal som kommer att följas upp och redovisas inklu-

sive när i tiden detta sker. 

 

• Energinyckeltal kWh/kvm  

• Miljönyckeltal CO2/kvm. 

• Avhjälpandetid för felanmälningar 

• Antal felanmälningar per fastighet, månad och år 

• Andel av hyran som går till onda respektive goda kostnader. 

• Inneklimatkvaliteten (innetemperatur och CO2 halt). 

• Kostnader för skadegörelse. 

• Omsättning av personal och sjukfrånvaronivåer i berörda 

verksamheter inklusive driftspersonal. 

 

En viktig del av en värdeskapande fastighetsförvaltning är delaktighet 

och återkoppling. Genom att tydligt beskriva kommunens vision med 

fastighetsförvaltandet så blir målbilden och kraven transparenta och tyd-

liga så att alla vet vart kommunen är på väg, vad som kan förväntas, hur 

arbetet ska genomföras, vilka som ansvarar för uppföljningen av nyckel-

tal och när samt vem som sammanställer och presenterar resultatredo-

visningen till projektets styrgrupp och ledningen. 
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 4 Exempel på effektuppföljning 

6.3 Pluseffekter för kommunen 

Ett storskaligt fastighetsutvecklingsprojekt skapar även samhällsnyt-

tor som kommunen ofta inte tar hänsyn till inför beslut om ett genom-

förandeprojekt. Tex kommer följande samhällsnyttor att skapas: 

• Ca 200 årsarbeten skapas direkt i projektet då ca 333 miljo-

ner kronor investeras i kommunens fastigheter.  

• De ovan beskrivna arbetstillfällen skapas främst hos entre-

prenörer, konsulter och materialtillverkare som i sin tur 

kan investera i utvecklingen och export av nya tjänster och 

produkter.  

• Innovationer och testmiljöer kan skapas inom projektets ra-

mar genom t.ex. samarbete mellan fastighetsförvaltningen 

och det kommunala energibolaget. Projektet medför här-

med att ny teknik kan testas som sedan kan vidareutvecklas 

och bli exportsuccéer  

• Arbetsmiljön blir bättre för elever, lärare, driftspersonal 

och andra som vistas i och arbetar med fastigheterna när 
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tekniken uppdateras och driftkvaliteten ökar. Produktivite-

ten ökar. 

• När energianvändningen kraftigt minskar slipper kommu-

nala energibolaget investera i reservkraft och toppeffektut-

byggnader. 

• Skatten kan sänkas eller kärnverksamheten (skola och vård) 

kan få mer pengar och hyran kan sänkas. 

• Kommunens attraktionskraft ökar då dess lokaler uppfattas 

som trivsamma av dess invånare, föräldrar till skolbarn, 

motionärer och potentiella hyresgäster (t.ex. fri- och yrkes-

skolor).  

 

7 Projekt- och tidplan 
Dagens arbetsmodell för fastighetsförvaltningen skapar inte det inve-

steringsutrymmet som krävs för att övergå till en proaktiv, värdeskap-

ande fastighetsförvaltning. Dagens förvaltarprocess karakteriseras i stäl-

let av: 

 

1. För lågt tempo - vilket innebär att teknik inte hinner 

bytas ut i den takt som krävs för att byggnaden ska 

fungera. Detta resulterar i höga kostnader för akuta reparat-

ioner och hög energianvändning.  

2. Ofullständig projektprocess, som inte inkluderar alla 

nödvändiga moment - efter att projektet överlämnas till 

driftsavdelningen återstår det flera viktiga åtgärder för att bygg-

naden ska kunna förvaltas på ett effektivt sätt. T.ex. finns inte 

drift- och underhållsinstruktionerna digitaliserade eller inlagda i 

kalendern. Fastigheten är inte uppkopplad till de övergripande 

datasystemen och driftpersonalen har inte fått den utbildning 

som krävs för att kunna sköta fastigheten på ett korrekt sätt.  

3. Bristfällig uppföljningen av energianvändningen och 

inneklimatet efter genomfört projekt - vilket medför att 

kommunen inte vet att åtgärderna fått avsedd effekt. 

4. ”Småduttande” – kommunen genomför små åtgärder lite 

överallt i fastighetsbeståndet och återkommer till samma bygg-

nad året efter för att göra lite fler små åtgärder. Detta får som 

konsekvens att hyresgästen blir störd kontinuerligt och att bygg-

naden aldrig riktigt blir färdig. För att verkligen åstadkomma en 

byggnad med bra inneklimat och riktig låg energianvändning 

måste alla system samverka och anpassas till varandra så att inga 

suboptimeringar görs. 
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Dagens process medför kraftiga suboptimeringar, dyra projekt och 

störningar för hyresgästen och byggnader som aldrig blir klara. Dagens 

förvaltarprocess har i de flesta svenska kommunerna lett till ett under-

hållsberg som växer år för år. Figur 5 nedan sammanfattar Osby kom-

muns reinvesteringsbehov på ca 22 mnkr per år. I verkligheten genom-

förs åtgärder för ca 5 mnkr per år eller 30 % av behovet.  

© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 5 Att bygga underhållsberg 

För att arbeta bort underhållsberget krävs extraordinära insatser un-

der en begränsad tid om 5 år (en uppväxling av arbetstakten med en fak-

tor 10–15). Detta kan göras i samverkan med externa resurser. 

Därefter ska organisationen vara anpassad så att denna typ av under-

hållsberg inte kan växa igen utan reinvesteringarna måste genomföras i 

den takt som krävs. Dock måste kommunen ha ett stort fokus på egen 

kapacitetsutveckling under projekttiden för att kunna fortsätta utveckla 

sin verksamhet som en värdeskapande fastighetsförvaltare även efter 

projekttiden. 

För att överkomma underhållsberget och övergå till proaktiv, vär-

deskapande fastighetsförvaltning måste kommunen tillämpa följande 

process: 

1. Tempot höjs mångfalt för att komma ikapp alla de åtgär-

der som skulle varit genomförda för flera år sedan. Detta 

åstadkommes med en kraftfull insats där den egna organisat-

ionen kompletteras med externa resurser.  

2. Kommunen gör klart varje byggnad så att alla system 

samverkar och att det går att mäta och följa upp resulterat av 

insatserna. 
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3. Budgetprocessen utvecklas så att även livscykelkost-

nadsanalyser genomförs. Detta medför att kommunen behö-

ver förstå sambanden mellan driftskostnader, kapitalkostna-

der, balansräkning och kassaflöde. 

4. Personal involveras och görs delaktiga så att resultatet 

av insatserna blir bestående 

5. Den övergripande projektplanen utvecklas till en 

detaljerad projektplan. När beslutet är taget om att ett 

projekt ska genomföras verkställs handlingsplanen och en de-

taljerad projektplan tas fram så att alla involverade blir med-

vetna om vad som ska göras och hur detta ska göras. Nedan 

presenterar vi en övergripande projektplan baserat på kom-

munens behov. 

© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

Figur 6 Övergripande projektplan  

 

Den övergripande projektplanen (figur 6) innehåller många delmo-

ment. Kommunen befinner sig i steget som heter ”Beslut om projekt” i 

slutet av ”Förberedelse”-fasen.  

 

Nästa steg är ”Detaljplanering”, ett arbete som ska ledas av en erfaren 

projektarkitekt. I detta arbete ingår: 

• Framtagande av riktlinjer mallar mm 

• Framtagande av hur projektet ska följas upp, redovisas 
mm 

• Upphandling av konsulter, entreprenörer och materialle-
verantörer 

• Avrop av konsulter 
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• Inventering av åtgärdsbehov 

• Beräkning av investeringar, driftskostnader och livecy-
kelkostnadsanalyser. 

• Beslut om omfattning per byggnad 

• Detaljinventering 

• Projektering 

 

Därefter kommer kommunen till ”Genomförande av projektet”: 

• Avrop av leverantörer/entreprenader 

• Entreprenad, driftsättning och besiktning (10 fastigheter 

åt gången) av de fastigheter som ingår i projektet. 

• I handlingsplanen som presenteras ovan börjar kommu-

nen med en nyckeltalsanalys som sedan används för att 

dela fastighetsbeståndet upp i 6 delar med 5 fastigheter i 

varje del. Kommunen startar med de 5 fastigheter som 

kommunen vet om med säkerhet att kommunen ska be-

hålla och har störst effektiviseringspotential och därefter 

startar kommunen ytterligare 5 fastigheter så att kom-

munen får ett jämnt flöde för resurserna som finns att 

tillgå. Sist tas de fastigheter kommunen är mest osäker på 

vad gäller om dessa ska rivas eller säljas eller på annat sätt 

förändras i stor skala. 

 

Under hela projektet sker: 

• Kontinuerlig uppföljning, utveckling och förbättring. Så snart 

projektet startar påbörjas uppföljningen av projektet så att arbe-

tet från början utvecklas och optimeras. Detta medför höjd kva-

litet och sänkta kostnader. 

 

I det sista och viktigaste steget: 

• Demonteras alla de verktyg och processer som är kopplade till 

en budgetstyrd fastighetsförvaltningen så att övergången till en 

prestationsstyrd och värdeskapande fastighetsförvaltning kan sä-

kerställas. Utan en demontering är risken stor att kommunen 

återfaller i gamla mönster som kommer sätta kommunen i 

samma prekära situation som den befinner sig idag. 

8 Ekonomiska grunder för projektet 
Grundmodell för projektet är enkel. Syftet är att omvandla alla onda 

kostnader till goda utan att resultaträkningen påverkas negativt. Med 
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onda kostnader avses: energi, akutreperationer, skadegörelse, personal-

sjukfrånvaro och andra kostnader som inte skapar mervärde. Med goda 

kostnader avses kapitalkostnader som uppstår när en investering genom-

förs. Denna ska skapa värde i form av bättre arbetsmiljö, höjd kvalitet 

och bättre service. Då en kommun inte behöver gå med vinst är syftet 

att optimera sänkning av onda kostnader med en lika stor andel goda 

kostnader. På så sätt stärks resultaträkningen över tiden och soliditeten 

ökar eftersom amorteringstiden är kortare än avskrivningstiden.  

8.1 Kalkyl för årligt utbyte av värdeskapande kompo-

nenter 

Tabell 4 redogör för de vanligaste komponenterna som behöver by-

tas ut med regelbundenhet då dessa har en begränsad livslängd.  
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Tabell 3 Värdeskapande komponenter och årligt utbytesbehov 
TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER ANTAL (ST alt 

KVM) 
REINVESTERING 
PER ÅR 

Värme 
   

 
Värmeväxlare 

4 460 000  
Shuntgrupper 

9 368 000  
Pumpar & ställdon 

12 345 000  
Injustering av värmesystem 

7 667 1 150 000  
Byte av värmepump/vär-
meproduktion 3 718 750 

Vatten, spillvatten, sanitet, 
avlopp 

 

   
WC-stolar 

13 31 944  
Handfat 

13 19 167  
Blandare 

13 19 167  
Byte av avloppstammar 

23 4 600 000 

Ventilation 
 

   
Ventilationsaggregat 

4 1 916 667  
Injustering av ventilation 

7 667 383 333  
Ombyggnation av kanaler 
och don 2 1 150 000 

Belysning 
 

   
Belysningsarmaturer 

639 958 333  
Styrning av belysning 

8 38 333 

El 
 

   
Byte till jordfelsbrytare mm 

184 1 840 000  
Installera solceller 

0 0 

Styr och regler 
 

   
Styr, regler- och övervak-
ningssystem  8 1 533 333  
Huvuddator 

0 50 000 

Byggnadsskal och byggtek-
niska åtgärder 

 

   
Fönster 

72 251 563  
Ytterdörrar 

6 57 500  
Takomläggningar med plåt-
arbeten 1 438 718 750  
Tilläggsisolering av tak 

719 179 688 

Mätning 
 

   
Energimätare 

23 138 000  
Energiuppföljningsprogram 

0 50 000 

Dokumentation 
 

   
Upprätta ritningar 

92 276 000  
Upprätta driftsinstruktioner 

5 46 000 

Hyresgästens miljö och yt-
skikt invändigt 

 

   
Innerdörrar 

58 172 500  
Invändig målning 

5 750 1 725 000  
Byte av golv 

4 600 2 760 000   

  
SUMMA 

 

 21 957 028 
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Den bakomliggande orsaken till att det krävs ett projekt är att de re-

gelbundna utbytena inte skett i tid utan kommunen har skjutit på sina 

reinvesteringar vilket medfört att majoriteten av alla komponenter är 

slitna, har låg effektivitet och kräver extra mycket energi och skötsel för 

att fungera.  

Varje år ska kommunen genomföra utbyte för ca 22 mnkr men med 

dagens budget hinns enbart högst 20–30% av volymen med.  

8.2 Investeringskalkyl för projektet 

Med hjälp av nyckeltalsanalysen och sedan en övergripande statusbe-

siktning går det att genomföra en investeringskalkyl över vad som behö-

ver genomföras i projektet.  

Nedan visas en uppskattning över vad som behöver genomföras. När 

alla åtgärderna är genomförda ska betyget i målrosen för fastighetsteknik 

(avsnitt 5) öka minst 4,5 i medelbetyg. 

 
Tabell 4 Investeringsomfattning för projektet 

TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER Procent som behöver bytas 
pga. tekniska eller ekonomisk 
livslängd passerats/nyinveste-
ring 

Projektstorlek 

Värme       

  Värmeväxlare 75% 10 350 000 

  Shuntgrupper 75% 6 900 000 

  Pumpar & ställ-
don 

80% 5 520 000 

  Injustering av vär-
mesystem 

100% 17 250 000 

  Byte av värme-
pump/värmepro-
duktion 

50% 7 187 500 

Vatten, spillvatten, 
sanitet, avlopp 

  0  

  WC-stolar 20% 191 667 

  Handfat 20% 115 000 

  Blandare 50% 287 500 

  Byte av avlopp-
stammar 

20% 46 000 000 

Ventilation     0 

  Ventilationsag-
gregat 

75% 43 125 000 

  Injustering av 
ventilation 

100% 5 750 000 

  Ombyggnation av 
kanaler och don 

50% 28 750 000 

Belysning     0 

  Belysningsarma-
turer 

75% 10 781 250 

  Styrning av belys-
ning 

100% 575 000 
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El     0 

  Byte till jordfels-
brytare mm 

50% 23 000 000 

  Installera solcell-
ler 

90% 0 

Styr och regler     0 

  Styr, regler- och 
övervakningssy-
stem  

90% 20 700 000 

  Huvuddator 100% 500 000 

Byggnadsskal och 
byggtekniska åtgär-
der 

  0 

  Fönster 10% 1 006 250 

  Ytterdörrar 20% 460 000 

  Takomläggningar 
med plåtarbeten 

30% 8 625 000 

  Tilläggsisolering 
av tak 

30% 4 312 500 

Mätning     0 

  Energimätare 20% 276 000 

  Energiuppfölj-
ningsprogram 

100% 500 000 

Dokumentation   0 

  Upprätta rit-
ningar 

100% 6 900 000 

  Upprätta driftsin-
struktioner 

100% 1 150 000 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

  0 

  Innerdörrar 25% 862 500 

  Invändig målning 25% 8 625 000 

  Byte av golv 10% 6 900 000 

        

  Summa   266 600 167 

  Konsultarvode   39 990 025 

  Risk   26 660 017 

  SUMMA   333 250 208 

* pga. tekniska eller ekonomisk livslängd passerats/nyinvestering 

 

Kalkylen uppskattar projektet till ca 333 mnkr varav bidrag går att 

söka för stora delar av projektet. 

Tabell 5 nedan specificerar antalet prylar som bytts ut och Tabell 6 

arbetstillfällen som skapats vid projektets slut. 

 
Tabell 5  Antal maskiner/apparater som behöver bytas ut 

TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER ANTAL BYTEN alt KVM  

Värme    
  Värmeväxlare 

92 

  Shuntgrupper 
184 

  Pumpar & ställdon 
184 
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  Injustering av värmesystem 
115 000 

  Byte av värmepump/värmeproduktion 
29 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 
 

  WC-stolar 
77 

  Handfat 77 

  Blandare 
192 

  Byte av avloppstammar 230 

Ventilation   
 

  Ventilationsaggregat 92 

  Injustering av ventilation 
115 000 

  Ombyggnation av kanaler och don 58 

Belysning    
  Belysningsarmaturer 

7 667 

  Styrning av belysning 
115 

El    
  Byte till jordfelsbrytare mm 

2 300 

  Installera solceller 41 400 

Styr och regler 
 

  Styr, regler- och övervakningssystem  
104 

  Huvuddator 
1 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 
 

  Fönster 
288 

  Ytterdörrar 
46 

  Takomläggningar med plåtarbeten 
17 250 

  Tilläggsisolering av tak 
17 250 

Mätning   
 

  Energimätare 
46 

  Energiuppföljningsprogram 
1 

Dokumentation 
 

  Upprätta ritningar 
2 300 

  Upprätta driftsinstruktioner 
115 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 
 

  Innerdörrar 
288 

  Invändig målning 
28 750 

  Byte av golv 11 500 

 
Tabell 6 Arbetstillfällen som skapas av ett lönsamt fastighetsutvecklingsprojekt 

TEKNISKT OMRÅDE ANTAL ÅRSARBETE 

Värme 28,6 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 28,2 

Ventilation 47,0 

Belysning 6,9 

El 13,9 

Styr och regler 12,8 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 8,7 

Mätning 0,5 

Dokumentation 4,9 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 9,9 

Konsultarvode 26,9 
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SUMMA 188,5 

8.3 Driftskostnadskalkyl för projektet 

En av framgångsfaktorerna för projektet är att kunna minimera alla 

onda kostnader. Då nyckeltalen för energi är mycket höga idag går det 

att minska energikostnaderna kraftigt. När gammal utrustning ersätts 

med ny underlättas av tillsyn och skötsel samt så går arbetet med akutåt-

gärder ner med så mycket som 75%.  

 
Tabell 7 Driftskostnadskalkyl för första året 

PARAMETER INDATA MÅLDATA ENHET 

Köpt energi 180 115 kWh/kvm 

Area 115 000 115 000 Kvm 

Snitt energipris 1,000 1,000 kr/kWh 

Kalkylränta 1,5 1,5 Procent 

Avskrivningstid 29,9 29,9 År 

Energiprisuppgång 2,5 2,5 procent/år 

Energikostnad 20 700 000 13 225 000 kr/år 

Tillsyn/skötsel 4 600 000 4 600 000 kr/år 

Planerat underhåll 15 000 000 5 000 000 kr/år 

Akut underhåll 3 300 000 1 000 000 kr/år 

Ökning av budget 1,5 1,5 procent/år 

8.4 LCC-kalkyl för projektet 

Sammanställer kommunen driftskostnader, räntekostnader och av-

skrivningskostnader över investeringens livslängd fås den orange linje i 

figuren 7 nedan. Fortsätter kommunen som idag utan ett projekt kom-

mer kostnadsutvecklingen utvecklas som den röda linjen. Skillnaden 

mellan linjerna utgör en relativ nettokostnadssänkning eller vinst. Då 

kommunallagen kräver att kommunen hushållar med sina skatteintäkter 

så följer detta projekt Kommunallagen.  
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 7  Nettokostnadsutvecklingen med och utan projekt visar att projektet är 
lönsamt 

Sammanställs de stora kostnadsposterna över livscykeln fås nedan ta-

bell som visar att vinsten är ca 487 mnkr med projektet över 25 års av-

skrivningstid=kalkyltid plus 5 års genomförandetid. 

 
Tabell 8 Sammanställning över kostnaderna över 30 år 

KOSTNADSSLAG FÖRE PROJEKT EFTER PROJEKTET NETTOEFFEKT 

Energikostnad 908 785 955 604 342 916 304 443 039 

Tillsyn/skötsel 172 677 934 172 677 934 0 

Akut underhåll 125 735 813 43 640 542 82 095 272 

Planerat underhåll 571 526 424 205 258 382 366 268 042 

KAPITALKOSTNADER 0   

Räntekostnad   53 897 066 -53 897 066 

Avskrivningskostnad 46 500 000 258 031 810 -211 531 810 

SUMMA KOSTNADER 1 825 226 127 1 337 848 650 487 377 477 

VINST     487 377 477 

 

8.5 Kassaflödesanalys av projektet 

För att kunna betala alla de fakturor som uppstår i ett projekt krävs 

en kassaflödesanalys som tar hänsyn till skatteintäkter som tas in under 

projektets livscykel som normalt ska gå till reinvesteringar samt minsk-

ningar av de löpande kostnadsposterna då projektet skär bort onda kost-

nader. Trots att projektet är på ca 333 mnkr kan merparten av projektet 

finansieras över de löpande skatteintäkterna.  

 
Tabell 9 Kassaflödesanalys av projektet 

Finansiering Projektår 1 Projektår 2 Projektår 3 Projektår 4 Projektår 5 SUMMA 

Upparbetning 3% 20% 26% 26% 25%   

Utbetalningar 9 997 506 66 650 042 86 645 054 86 645 054 83 312 552 333 250 208 

Minskade driftskostnader             
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Energikostnad 253 718 507 437 3 382 911 5 074 366 6 342 957 15 561 389 

Utfall 3% 6% 40% 60% 75%   

Tillsyn & skötsel 0 0 0 0 0   

Utfall 0% 0% 0% 0% 0%   

Akut underhåll 115 000 115 000 230 000 1 150 000 2 070 000 3 680 000 

Utfall 5% 5% 10% 50% 90%   

Planerat underhåll 500 000 500 000 4 000 000 8 500 000 10 000 000 23 500 000 

Utfall 5% 5% 40% 85% 100%   

SUMMA DRIFTBESPARING 868 718 1 122 437 7 612 911 14 724 366 18 412 957 42 741 389 

NETTO ATT FINANSIERA 
VIA AVSKRIV-
NINGAR/LÅN 

9 128 788 65 527 605 79 032 144 71 920 688 64 899 595 290 508 820 

VARJE ÅR TAS DET IN 
SKATT SOM SKA TÄCKA 
REINVESTERINGAR 

34 848 485 34 848 485 34 848 485 34 848 485 34 848 485 174 242 424 

8.6 Extern finansiering av projektet 

För att kunna genomföra projektet under en fem årsperiod krävs det 

en extern finansiering om ca 116 mnkr. Idag kan kommuner låna till 

nära noll procent ränta av Kommuninvest vilket medför att detta lån har 

positiv eller ingen påverkan på kommunens resultaträkning i stort. Där-

till går det att binda lånet över löptiden / amorteringstiden vilket gör att 

risken för kommunen att låna är minimal. Orsaken till att kommunen 

inte vill ha en lång genomförandetid är för att minimera de onda kostna-

derna samt få till den förändring av organisationen som krävs för att 

fortsätta arbeta med en värdeskapande fastighetsförvaltning. Att genom-

föra projektet långsamt innebär stora risker med att byggnader behöver 

stängas då den idag gamla tekniken inte håller hela vägen tills den byts ut 

eller så behöver den bytas ut akut vilket driver de onda kostnaderna. 

 
Tabell 10 Extern finansiering 

Totalt projekt 333 250 208 kr 

Egenfinansiering 216 983 813 kr 

TOTALT LÅNEBEHOV 116 266 396 kr 

Årlig driftskostnadseffektivisering 23 067 288 kr 

ÅTERBETALNINGSTID 5,0 år 

Egenfinansiering 65%  

 

9 Projektorganisation 
För att lyckas driva ett storskaligt fastighetsförädlingsprojekt krävs 

en tydlig projektorganisation, se figur 8 nedan. Varje roll förklaras i de-

talj efter figuren. 
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 

Figur 8 Projektorganisation 

Det är viktigt att delprojektledarna tillsammans kan säkerställa att 

följande parallella interna processer (figur 9) hanteras på ett effektivt 

sätt under projekttiden. 
  



 

 

 
© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. 

 
Figur 9 Parallella interna processer 

 

Verksamheten

Behovsanalys

Gränsdragnings-lista

Hyresmodell

Organisation

Behov av tydligt uppdrag

Utreda arbetsmoment, 
arbetsbeskrivningar

Införa en resultatdriven organisation

Arbeta  systematiskt

Föl ja upp

Utveckl ing

Fastighetsdatabas

Bestämma vad som ska finnas

Samla in och systematisera

Utveckla arbetsprocesser

Stänga ner onödiga verktyg

Utveckl ing

Verktyg för värdeskapande 
förvaltning

Kalkylverktyg för LCC

Bes iktnings-modell

Projektdatabas för ri tningar, 
dokument, driftinstruktioner

Mal lar för upphandling

Mal lar för tekniska beskrivningar

Modernisering

Definiera åtgärder

Projektera åtgärder

Handla upp/ropa av entreprenörer

Kontrol lera

Föl ja upp

Bes iktiga

Dri fta

Ekonomi

Budget mha K3 & LCC

LCC ka lkyler

Nya budgetrutiner

Finansiera moderniseringen

Amortera  lån / skriv av 

Föl j upp effektiviseringarna

Lokalförsörjningsplan

Starta  upp process

Engagera intressenter

Utveckla mål

Fastställ planer/strategier

Ta  fram kravställningar

Fastställa vilka lokaler som ska 
finnas kvar/utvecklas/avvecklas

Upphandling

Grunder i LOU

Grunder i AB/ABT/ABK/AMA

Process för upphandling

Driv upphandlingar

Väl j leverantör på LCC a lt kostnad vs  
kval itet

Avta l/beställning

Kontrol l/
uppföljning



 

 

9.1 Projektarkitekten 

Projektarkitekten designar projektet i nära samråd med beställarens 

olika organisationer med processmodell, struktur, bemanning, ekono-

miska beräkningsverktyg, tidplan, uppföljningsmodell. Projektarkitek-

ten hjälper styrgruppen och projektledningen med goda råd och tar fram 

beslutsunderlag. Rollen som projektarkitekt omfattas av 3-4 personer 

med stor erfarenhet av liknande projekt och som har överblick av hela 

projektet så att resurser och lokaler används optimalt samt att risker ska 

minimeras så att målen nås. 

9.2 Projektägaren  

Ett annat ord för projektägare är projektsponsor. Projektägaren fi-

nansierar projektet. I en kommun är det kommunfullmäktige som är 

projektägare eftersom storleken är så stort att detta sällan kan delegeras. 

 

Vanliga ansvarsområden för projektägaren: 

• Att effektmålen definieras 

• Att LCC tas fram – att det finns en kalkyl för när projektet 

ska löna sig 

• Sätta projektets prioritet i förhållande till annat som pågår i 

organisationen 

• Förankrar projektet i ledningen och andra intressenter 

• Bevakar andra satsningar och omvärldsfaktorer som kan på-

verka projektet 

 

Förslag på Projektägarens befogenheter: 

• Initiera/avsluta projektet. 

• Tillsätta/avsätta beställaren 

• Tillsätta/avsätta styrgruppsmedlemmar 

• Tillsätta/avsätta projektledare 

• Justera projektbudgeten 

• Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning. 

9.2.1 Projektbeställare 

Projektbeställaren får mandat av projektägaren att agera som den 

operativa beställaren av projektet. 

Projektbeställaren är den som ansvarar för att projektet uppfyller ef-

fektmålen. Dessa effektmål ska vara mätbara. Vanliga ansvarsområden 

för Projektbeställare: 

https://www.astrakan.se/projektbestallare-projektdirektiv-och-forsta-traffen-med-projektledaren/
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• Projektbeställningen i sin helhet 
• Ordförande i styrgruppen 
• Effektmålen ska uppnås 
• Projektmålen ska sättas så att de matchar effektmålen 
• Gör en effekthemtagningsplan tillsammans med de som ska följa 

upp effekten 
• Säkerställa att investeringen uppnår förväntad nytta 
• Bevaka att projektet följer tidplan 
• Arbetar med projektledaren och ska finnas som stöd till denne 

genom hela projektet 
• Hanterar intressekonflikter 
• Planera och bjuda in till styrgruppsmöte 
• Prioriterar mellan tid, kostnad och omfattning 
• Ser till att det finns resurser till projektet 
• Bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som påverkar pro-

jektet 

Förslag på Projektbeställarens befogenheter: 

• Tillsätta/avsätta styrgrupp 
• Tillsätta/avsätta projektledare 
• Godkänner projektavslut 
• Tillser att det finns mottagare av projektet vid avslut 

9.2.2 Styrgruppen 

Styrgruppens roll är att stötta projektbeställaren. Vanliga ansvarsom-

råden för styrgruppen: 

• Följer upp projektets resultat och rådgör med projektbeställaren 
inför beslut 

• Agerar som ambassadörer för projektet 
• Arbetar för projektets bästa (och inte sin egen enhet/avdelning) 
• Underlättar för projektet – eliminerar hinder 
• Stöttar projektledaren och beställaren 
• Förankrar projektet hos olika intressenter 
• Göra beställaren uppmärksam på eventuella bristfälliga besluts-

underlag 
• Omvärldsbevakning i organisationen för andra projektet eller 

satsningar vilka kan ha beröringspunkter till projektet. 

9.2.3 Projektledare 

Projektledaren utses av beställaren. Projektledaren ansvarar för att 

nå projektmålen inom ramarna för budget, tid och omfattning. Vanliga 

ansvarsområden för projektledaren: 
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• Att projektmålen uppnås 
• Planera projektet 
• Att leda projektet i enlighet med beslutad budget, tid och om-

fattning 
• Tillse att beställaren har tillräckligt med beslutsunderlag inför 

varje enskilt beslut i projektet. 
• Ge beställaren en status med överenskommet intervall, på tid, 

kostnad och omfattning. 
• Föredra projektstatus, beslutsunderlag, riskanalys på styrgrupp-

smöten 
• Riskhantering 
• Konflikthantering 
• Stötta delprojektledarna i sitt arbete 
• Hantera intressenter samt kommunikation med dessa 
• Koordinera arbetet i projektet 
• Leverans av projektets resultat 
• Författa slutrapport med tillhörande lärdomar och erfarenheter 
• Tillse att projektgruppen får jobba i lugn och ro, dvs lösa even-

tuella konflikter som finns högre upp i organisationen utan pro-
jektdeltagarnas vetskap (om så inte krävs) 

• Ansvarar för att projektet har resurser med rätt kompetens och 
tid 

• Planera, leda och kalla till projektledningsmöten (där projektle-
daren och delprojektledarna ingår) 

• Planera, leda och kalla till projektmöten (där samtliga projekt-
deltagare ingår) 

Förslag på Projektledarens befogenheter: 

• Tillsätta/avsätta delprojektledare 
• Tillsätta/avsätta projektmedlemmar 
• Fatta beslut inom ramen för projektets budget, tid och omfatt-

ning 

10 Upphandling och entreprenadjuridik 

10.1 Upphandlingsbehov 

Alla upphandlingar som genomförs i kommun måste följa lagen om 

offentlig upphandling. I snitt kostar en upphandling ca 50 000 kronor att 

administrera. Samordning av upphandlingar kan härmed medföra stor-

skalsfördelar som i sin tur kan innebära många miljoner i sänkta kostna-

der. Det är därför av vikt att avväga hur upphandlingarna kan göras så 

smidigt som möjligt. 
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Att tillämpa traditionell projektering och upphandling som kommu-

nen gör när kommunen driver “budgetentreprenader”1 kommer inte 

leda till den effektivitet och storskalhetsfördel som krävs för att pro-

jektet ska lyckas. I stället krävs det helt andra upphandlingsmetoder. 

Hur upphandlingarna ska optimeras fastställs i projektfas 2 (Figur 6) som 

kallas för ”Detaljplanering”. Tabell 11 sammanfattar upphandlingsvoly-

merna för ett projekt som omfattar 115.000 kvm: 
 

TEKNISKT OMRÅDE TOTALT UTAN 
BIDRAG 

VARAV 
MATERIAL 

VARAV AR-
BET 

ANTAL 
TIMMAR 

ANTAL ÅRS-
ARBETE 

ANTAL MÅ-
NADER 

Värme 47 207 500 23 603 750 23 603 750 47 208 28,6 343,3 

Vatten, spillvatten, sanitet, 
avlopp 

46 594 167 23 297 083 23 297 083 46 594 28,2 338,9 

Ventilation 77 625 000 38 812 500 38 812 500 77 625 47,0 564,5 

Belysning 11 356 250 5 678 125 5 678 125 11 356 6,9 82,6 

El 23 000 000 11 500 000 11 500 000 23 000 13,9 167,3 

Styr och regler 21 200 000 10 600 000 10 600 000 21 200 12,8 154,2 

Byggnadsskal och byggtek-
niska åtgärder 

14 403 750 7 201 875 7 201 875 14 404 8,7 104,8 

Mätning 776 000 388 000 388 000 776 0,5 5,6 

Dokumentation 8 050 000 4 025 000 4 025 000 8 050 4,9 58,5 

Hyresgästens miljö och yt-
skikt invändigt 

16 387 500 8 193 750 8 193 750 16 388 9,9 119,2 

Konsultarvode 39 990 025 0 39 990 025 44 433 26,9 323,2 

SUMMA 306 590 192 133 300 083 173 290 108 311 034 188,5 2262,1 

Tabell 11 Antalet årsarbeten per teknikområde och upphandlingsvolymerna 

10.2 Entreprenadjuridik 

I ett fastighetsförädlingsprojekt kommer standardavtal att behöva an-

vändas så att marknadens aktörer ska förstå vad de ska leverera. Dessa 

har funnits sedan många år och behöver anpassas efter projektets förut-

sättningar.  

Allmänna bestämmelser kallas i Sverige olika standardavtal inom 

branschorganisationer, där det mest kända finns inom byggsektorn, All-

männa bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentre-

prenader. Dessa allmänna bestämmelser är framtagna gemensamt av be-

ställar- och utförarsidan. 

Bestämmelserna benämns med förkortningen följt av årtalet för ut-

givningen, till exempel AB 92 och AB 04 för utförandentreprenader, 

ABT 94 och ABT 06 för totalentreprenader samt ABK 96 och ABK 09 

för konsultuppdrag. Genom att olika projekt har olika byggstart och 

ibland långa byggtider, förekommer vid samma tidpunkt avtal för på-

gående projekt som bygger på avtalsbestämmelser från olika år. Det 

finns alltid en övergångstid innan en ny avtalsgeneration når allmän till-

 
1 Budgetentreprenader genomförs så att projektbudgeten hålls utan hänsyn till driftkostna-
derna. Detta medför oftast höga energinivåer och problem med driften i framtiden  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavtal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utf%C3%B6randeentreprenad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsult
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lämpning. Det finns heller inget som hindrar att äldre bestämmelser an-

vänds i ett nytecknat avtal. Bestämmelserna blir gällande först då de åbe-

ropas i ett avtal mellan parterna. 

Bestämmelserna, som har tagits fram av representanter från både be-

ställar- och entreprenörssidan, är en kompromiss som är avsedd att för-

dela riskerna lika mellan parterna. 

AB, ABT och ABK ges ut av Byggandets Kontraktskommitté. Till 

AB, ABT och ABK finns det ett omfattande regelverk om hur en bygg-

nad/anläggning ska uppföras. Detta regleras i AMA-böcker. Det finns 

t.ex. AMA-AF som reglerar allmänna avtalsvillkor. VVS-AMA reglerar 

hur värme, vatten och sanitetsanläggningarna ska projekteras och bygg-

gas.  

Hela det juridiska ramverket bygger på den s.k. ”pyramidregeln” vil-

ket innebär att kommunen som beställare använder standardtexter som 

finns i AMA-böckerna. Används en standardrubrik i förfrågningsun-

derlagets Administrativa föreskrifter används den text som finns i AMA-

böckerna om beställaren inte anger annat. Dessutom används även de 

underrubriker som ligger under huvudrubriken vilket innebär att ett 

förfrågningsunderlag inte behöver innehålla alla de texter som behövs 

utan dessa återfinns och åberopas per automatik i standardramverken 

som konsulter och entreprenörer måste känna till för att kunna utföra 

sitt arbete. 

10.3 Beskrivning av tillämpbara energitjänstemodeller 

Det finns idag olika sorters affärsmodeller som olika entreprenörer 

och konsulter använder sig av. När kommunen låter energieffektisering 

vara en drivkraft för projektet benämns dessa affärsmodeller för ”Ener-

gitjänster”. Begreppet Energitjänster finns definierat i EG-direktivet 

(Energieffektiviseringsdirektivet EN 2012/27/EU) och lyder: 

  ”Den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kom-

bination av energi med energieffektiv teknik eller åtgärder, som 

kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som 

krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på 

grundval av ett avtal och under normala förhållanden påvisats 

leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbätt-

rad energieffektivitet och/eller primärenergibesparing”.  

Som framgår av ovan definition är begreppet väldigt brett och ger 

stor tolkningsfrihet. För att underlätta för val av en eller flera ener-

gitjänster behöver en strukturering och beskrivning genomföras för de 

energitjänstemodeller som finns i Sverige. En uppdelning görs utifrån 

vilka juridiska ramverk som används och vem som ansvarar för respek-

tive arbetsmoment. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggandets_Kontraktskommitt%C3%A9
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 AFFÄRSMODELL 

ARBETSMOMENT EPC 
ABT+ABFF 

EPG 
ABFF 

TRADITIONELL 
ABK+AB/ABT 

LEP 
ABK/ABT/AB/ABFF 

Leda B TE B B 

Projektleda TE TE K K 

Utreda TE TE K K 

Paketera TE TE K B/K 

Projektera TE TE K K 

Finansiera B/TE B/TE B B 

Upphandling av 
GE/TE/UE 

TE TE B B/K/TE 

Garanterar energi TE TE - - 

Entreprenad TE TE GE/TE GE/TE 

Drift B TE B B 

Förklaringar till förkortningarna i tabellen: 
B = Beställare 
TE = Totalentreprenör 
GE = Generalentreprenör 
UE = Underentreprenör 
K = Konsult 
EPC = Energy Performance Contracting 
EPG = Energy Performance Guarantee 
ABFF = Allmänna bestämmelser för förvaltningsentreprenader 
ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 
och installationsarbeten 
AB = Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

Tabell 12 Olika energitjänster utifrån entreprenadjuridiskt perspektiv 

10.3.1 EPC = Energy Performance Contracting 

En totalentreprenör genomför projektet i tre faser som oftast ligger 

efter varandra. Fas 1 – projektutveckling handlar om att kartlägga åtgär-

der, beräkna besparingar och investering samt paketera åtgärderna. Fas 

2 – projektutveckling innebär att de överenskomna åtgärderna genom-

förs till ett fast pris. Fas 3 – projektuppföljning innebär att beställaren 

driftar anläggningarna utifrån checklistor mm och totalentreprenören 

garanterar en energibesparing knutet till ett inneklimatkrav. I Sverige 

finns det ca 2-4 företag som marknadsför denna tjänst och cirka 50 kom-

muner har gjort någon typ av EPC projekt. Marknaden var på stark till-

växt fram till 2014 men då beställarna inte beställt tillräckligt många 

projekt har denna affärsmodell tappat och idag är det få företag som har 

kapacitet att klara större projekt. 
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Figur 10 EPC-modellen 

10.3.2 EPG = Energy Performance Guarantee 

En entreprenör tar över driften och ska under avtalstiden genomföra 

åtgärder som sänker energianvändningen. Entreprenören garanterar en 

högsta energikostnad som justeras mot verksamhetsförändringar, ener-

giprisutveckling och SMHI:s graddagar. I Sverige finns det bara ett före-

tag som marknadsför denna tjänst och enbart några få beställare har köpt 

denna energitjänst. Iså vitt som vi vet har inga EPG projekt har handlats 

upp via LOU. 

 
Figur 11 EPG-modellen 

10.3.3 Traditionell modell - Budgetentreprenader 

Detta arbetssätt är den dominerande modellen på den svenska mark-

naden. Beställaren ropar av sin konsult som tar fram en handling som se-

dan entreprenörer arbetar utifrån. Det är väldigt sällan som detta arbets-

sätt bygger på en proaktivitet, helhetstänk och lönsamhetsfokus. Projekt 

som genomförs med denna modell har ofta planerats under lång tid, bud-

get har erhållits sedan minst ett år och åtgärderna genomförs ofta för att 

den tekniska utrustningen är i behov av akut utbyte. Det är väldigt sällan 

som dessa projekt följs upp så det går inte att ta fram någon statistik som 

visar att åtgärderna verkligen gett en sänkt energianvändning. Projekten 

drivs av linjeorganisationen och volymen av projekt begränsas till deras 

Upphandling Ramavtal
Fas 1

ABT

Beslut om 
Fas 2&3

Fas 2

ABT

Fas 3

ABFF

Upphandling
Drift

ABFF
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kapacitet och lagda budget. Att driva en upprustning av ett helt fastighets-

bestånd på detta sätt är extremt kostsamt varför denna modell inte är till-

lämpbar. 

 
Figur 12 Traditionell modell 

10.3.4 LEP = Lean Energy Project  

Denna modell drar nytta av alla juridiska regelverk för att skapa 

team, konkurrens och kostnadseffektivitet i varje led. På detta sätt 

sprids riskerna och varje aktör får arbeta med det de är bäst på. Ett pro-

jekt tar hänsyn till fler omständigheter och parametrar än de andra ener-

gitjänster som beskrivs ovan och är den mest komplexa. Denna modell 

bygger på ”LEAN” som används inom fordonsindustrin där fokus handlar 

om att få ett jämnt arbetstempo och flöde under hela projektets löptid 

på respektive yrkesgrupp. Projektet leds av en ”projektarkitekt” som 

styr alla processer. Skillnaden mot t.ex. EPC-modellen är att inte alla 

byggnader går in i samma steg tillsammans utan kommunen sprider ut 

detta i etapper för att alla underprocesser ska få en jämn belastning. 

 
Figur 13 LEP-modell 

10.3.5 SWOT analys för tillämpbara energitjänstemodeller 

I en ”SWOT-analys” tar kommunen på ett objekt sätt fram olika styr-

kor, svagheter, hot och möjligheter för att genomföra olika typer av pro-

jekt. Den affärsmodell där styrkorna och möjligheterna mest överväger 

hoten och svagheterna är den modell som passar för kommunen. 

 

Problem Avrop av K Utredning/projetering Avrop av TE/GE Entreprenad

Problem Avrop av K
Utredning/projeteri

ng
Avrop av TE/GE Entreprenad

Energi & drift 
optimering

Uppföljning
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EPC 
STYRKA SVAGHETER 

• En aktör att skriva avtal med 

• Tydlig entreprenadjuridik baserat på 
ABT och ABFF 

• Proaktivt arbetssätt där syftet är att få 
genomfört alla lönsamma och nöd-
vändiga åtgärder på ett så effektivt 
sätt som möjligt 

 

• Få aktörer på marknaden erbjuder 
denna tjänst 

• Affären inte förankrad i företagets 
ledningsgrupp 

• Påslagen upplevs höga av beställarna 

• Alla fastigheter genomför utredning i 
en etapp vilket medför att utredning-
arna kan bli 3-4 år gamla innan de 
praktiskt verkställs i nästa etapp 

• Beroende på leverantör fås olika le-
veransomfattning trots samma avtals-
stukturer 

• Det finns ingen lokal aktör som kan 
driva denna typ av projekt 

HOT MÖJLIGHETER 

• Alla uppdrag läggs på en part. 

• Kommunen överlåter drivkraften till 
en annan part. 

• Går snabbt om det är en bra leveran-
tör 

 

Figur 14 SWOT EPC 

 

EPG 
STYRKA SVAGHETER 

• En aktör att skriva avtal med 
 

• En aktör på marknaden erbjuder denna 
tjänst 

• Affären inte förankrad i företagets led-
ningsgrupp 

• Avtalen bygger inte på standardjuridik 
 

HOT MÖJLIGHETER 

• Alla uppdrag läggs på en part. 

• Kommunen överlåter drivkraften till en 
annan part. 

• Att överlåta kontrollen till en leverantör 
kräver oerhört tydliga strukturer och kon-
troller som kan upplevas tidskrävande 

 

• Leverantören har alla möjligheter att 
skapa ett oerhört energieffektivt fastig-
hetsbestånd utifrån sina egna idéer, kom-
petens och kreativitet. 

Figur 15 SWOT EPG 

 

Traditionell modell/budgetentreprenader 
STYRKA SVAGHETER 

• Det finns en god vana att arbete med kon-
sulter och entreprenörer enligt färdiga 
handlingar 

 

• Affärsmodellen är långsam och enbart 
budgeterade åtgärder genomföras. 

• Något helhetstänk om hela fastighetsbe-
ståndet eller hela byggnaden görs sällan. 
Kommunen löser ”synliga problem” 

 
HOT MÖJLIGHETER 

• Budgetstyrd och inte lönsamhetsstyrd mo-
dell vilket gör att många lönsamma åtgär-
der inte genomförs 

• Projekten följs sällan upp vilket leder till 
att effektiviseringar inte uppnås 

 

• En bekväm modell tills en kvalitetsrevis-
ion genomförs 

 

Figur 16 SWOT Traditionell 
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LEP 
STYRKA SVAGHETER 

• Använder drivkraften från EPC-modellen 
med att låta varje aktör göra det de är bäst 
på 

• Proaktivt arbetssätt 

• Strukturerat arbetssätt 

• Upprätthåller konkurrensen genom hela 
projektet 

 

• De befintliga strukturerna, avtalen mm är 
oftast för dåliga att bygga projektet på. 
Många nya rutiner och kompetenser krävs. 

• Projektets budget utvecklas successivt un-
der tiden vilket är ovanligt för en offentlig 
beställare som oftast har en fyrkantig bud-
getmodell som tas minst ett år i förväg 

HOT MÖJLIGHETER 

• Tjänstemän och yrkesarbetare blir chock-
ade då åtgärder som planerats för de 
närmaste 30 åren genomförs på 4 till 5 år 

• Väldigt många lönsamma åtgärder kan ge-
nomföras 

• Kvaliteten lyfts och säkerställs 

• Skapar engagemang och trivsel bland de 
anställda 

• Nya rutiner och vanor skapas för framtida 
projekt 

 

Figur 17 SWOT LEP 

11 Risker och hantering av dessa 
Det finns flera risker och dessa behöver hanteras på bästa sätt för att 

minimera dess konsekvenser. 

 
Tabell 13 Risker och hantering av dessa 

Nr Risk Orsak Hantering 

1 Beslut tas om att 

inte genomföra ett 

lönsamt, storska-

ligt fastighetsut-

vecklingsprojekt 

Ett sådant beslut bygger ofta på okun-

skap om hur ekonomin kommer att fun-

gera och bristande verklighetsinsyn.  

En annan anledning är att beslutsfattarna 

inte förstår de omfattande problemen 

som finns inom fastighetsbeståndet. 

Innan beslut ska tas krävs 

omfattande informations-

insatser så att beslutsfat-

tarna förstår nyttan med 

projektet samt hur illa 

ställt det är idag.  

2 Beslut tas om att 

testa på en eller 

flera byggnader 

men inte helheten. 

Om ett sådant beslut tas har beslutsfat-

tarna inte förtroende för rapporten som 

beslutet ska tas från. Det är även vanligt 

att beslutsfattarna inte läser underlagen 

utan går på hörsägen och då förstår kom-

munen inte skillnaden mellan att ge-

nomföra ett litet projekt och effekterna 

av ett storskaligt projekt. 

Att testa på en eller några 

byggnader medför att 

kommunen fortsätter med 

sin ineffektiva förvaltning 

vilket strider mot lagstift-

ningen. Det krävs än mer 

utbildningsinsatser, stu-

diebesök mm för att und-

vika att denna risk upp-

står. 

3 Beslut tas om att 

inte hålla ett högt 

tempo utan att dra 

ut på projektet i 

tid. 

Detta kan bero på att kommunen inte 

förstår hur illa ställt det är eller förstår 

inte hur ekonomin fungerar, dvs att 

varje dag som går i onödan så går det 

upp skattemedel i rök.  

Detta åtgärdas med stu-

diebesök, kalkylgenom-

gångar mm 
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4 Beslut tas om att 

inte anlita externa 

specialister utan 

kommunen ska låta 

den ordinarie verk-

samheten ansvara 

och driva pro-

jektet. 

Det finns ofta en övertro att den egna 

personalen är rustade för denna typ av 

projekt men väldigt få klarar dessa kom-

plexa projekt och hittills har ingen kom-

mun i Sverige klarat sig utan externa 

specialister.  

Genom studiebesök hos 

andra kommuner som 

gjort denna tugga resa så 

fås förståelse för hur kom-

plext projektet är. 

5 Det kan vara svårt 

att hitta tillräckligt 

många och kompe-

tenta resurser 

Då antal komplexa fastighetsutvecklings-

projekt är få finns det heller inte så 

många personer som byggt upp kunskap 

och erfarenhet om hur kommunen ska 

driva ett projekt.  

För att attrahera rätt re-

surser krävs marknadsfö-

ring av projektet på olika 

sätt. 

6 Investeringen blir 

större än beräknat 

Detta kan bero på att felen är än större 

än normalt baserat på de erfarenhets-

värde som använts vid den initiala kalky-

len. 

Genom kontinuerliga för-

bättringar och effektivise-

ringar blir projektet be-

tydligt lönsammare att ut-

föra jämfört med dagens 

modell. Krävs mer inve-

steringsmedel behöver 

ekonomiavdelningen en-

gageras. 

7 Besparingen på 

driften blir mindre 

än beräknat 

Besparingar kan inte mätas utan bara be-

räknas. Uppnås inte målet måste kom-

munen arbeta än mer med driftsoptime-

ring och proaktivt arbete. 

Genom att sätta upp en 

uppföljningsmodell i bör-

jan av projektet och an-

vända den kontinuerligt 

kommer avvikelse identi-

fieras och korrigeras innan 

de får för stort utfall. 

8 Upphandlingar blir 

överklagade 

Risken finns alltid att anbudsgivare kän-

ner sig felbehandlade. 

Detta undviks genom att 

följa upphandlingslagstift-

ningen och vara extra 

noggranna vid varje upp-

handling. 

9 Tidplanen håller 

inte 

Felen kan vara större än förväntat vilket 

kräver extra resurser. 

Det krävs en kontinuerlig 

projektstyrning så att re-

surser används optimalt 

och att projektets delakti-

viteter  

10 Felen i byggna-

derna är större än 

Risken är stor att när kommunen börjar 

lyfta på en sten så kommer det fram 

ännu mer som behöver åtgärdas. 

I projektkalkylen finns det 

en riskbuffert som ska an-
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den initiala under-

sökningen visade 

vändas till dessa fel. Där-

till så kommer vissa del-

projekt att bli billigare 

medan andra dyrare vilket 

har en utjämnande effekt. 

11 Hyresgästerna 

störs alldeles för 

mycket 

När många åtgärder ska genomföras kan 

detta störa hyresgästen. 

Med bra information och 

involvering av hyresgästen 

under planeringsskedet 

minimerar störningseffek-

ten. Att kommunicera på 

ett oerhört tydligt sätt är 

avgörande för att lyckas. 

12 Det bildas option 

mot att lönsamma 

åtgärder ska ge-

nomföras på ett ef-

fektivt sätt. 

Detta händer ofta och beror ofta på att 

ett storskaligt projekt ofta lyfter fram 

mängder av fel och brister som upplevs 

som riktiga pinsamheter för personal och 

politiker. Det är också inte helt ovanligt 

att projekt lovats bort till olika leveran-

törer som då mister sin inkomst. 

Med en tydlig och trans-

parent process där mål, 

nuvarande status och kon-

sekvenser av att låta bli ett 

projekt får kommunen 

bort optionen mot att 

projektet genomförs. Det 

är även viktigt att pro-

jektet är djupt förankrat 

och har en stark styrgrupp 

som kan försvara pro-

jektet om detta skulle be-

hövas. 
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12 Bilagor 

Bilaga 1 Statusrosens poäng 
för administrativa förutsätt-
ningar  

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis 
och följs upp 
kvartalsvis 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
SMHI:s gradda-
gar alt index 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
utetemperatur 
med regressions-
analys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är 
bristfällig. 

Flertalet av 
följande sak-
nas: OVK pro-
tokoll är utan 
anmärkning. 
Energidekla-
ration är ut-
förd. Driftin-
struktioner 
finns tillgäng-
liga. Arbets-
moment är 
beskrivna i 
frekvens. 

Något av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan an-
märkning. 
Energideklarat-
ion är utförd. 
Driftinstrukt-
ioner finns till-
gängliga. Ar-
betsmoment 
är beskrivna i 
frekvens. Do-
kumenten 
finns digitalt. 

OVK pro-

tokoll är utan an-

märkning. Ener-

gideklaration är 

utförd. Driftin-

struktioner finns 

tillgängliga. Ar-

betsmoment är 

beskrivna i fre-

kvens. 
Dokumenten 
finns digitalt. 

Akut underhåll Flera akutåtgär-
der blir aldrig ut-
förda 

Merparten av budgeten 
går till akutåtgärder 

Merparten av 
akutarbetet 
kan utföras 
av egen per-
sonal 

Akutåtgär-
derna är få 
men tar allde-
les för mycket 
tid. 

Ett fåtal insatser 
per vecka då det 
proaktiva arbe-
tet förebygger 
akutinsatser 

Planerat underhåll Det saknas plane-
rat underhåll 

Det finns planerat UH 
men det finns inga upp-
daterade planer 

Det finns UH 
planer men 
merparten 
blir inte utfört 

Det finns UH 
planer som 
följs, men allt 
blir inte utfört. 

Det finns UH-pla-
ner för 30 år i ti-
den som följs 
och hålls uppda-
terade 

Reinvesteringsar-
bete 

Det finns inga pla-
ner 

Det genomförs reinveste-
ringar men det finns inga 
uppdaterade planer 

Det finns re-
investerings-
planer planer 
men merpar-
ten blir inte 
utfört 

Det finns rein-
vesteringspla-
ner som följs, 
men allt blir 
inte utfört. 

Det är naturligt 
att inför varje 
budget ha upp-
daterade planer 
för vad som be-
höver reinveste-
ras och pengar 
och resurser er-
hålls 

Budgetprocess Budgeten fast-
ställs genom att 
öka förra årets 
budget med index 

Budgeten tas fram i sam-
råd med fastighetsför-
valtningen, men det sak-
nas behovsanalyser 

Budgeten tas 
fram utifrån 
status-besikt-
ning men 
flera åtgärder 
behöver prio-
riteras bort. 

Budgeten är 
behovsanpas-
sad men sak-
nar något av 
investeringar 
eller driftskost-
nadsanalys 

Budgeten är be-
hovsanpassad 
där både reinve-
steringar och 
driftskostnadsa-
nalyser finns 
som underlag 

Kalkylverktyg för 
ekonomi 

Saknar verktyg Beräknar investering  Beräknar in-
vestering och 
driftskostnad 

Beräknar LCC Analyserar LCC 

Kalkylverktyg för 
energi 

Saknar verktyg Beräknar kWh Beräknar in-
vestering och 
driftskostnad 

Beräknar LCC Analyserar LCC 

Organisation Saknar drivkraft, 
motivation, ar-
betsbeskrivningar 

Funderar på att något 
behöver göras 

Har viss per-
sonal men 
saknar några 
nyckelperso-
ner 

Saknar något 
av: full driv-
kraft med ar-
betsbeskriv-
ningar. Inser 
egna brister 
och komplette-
rar dessa med 
externa resur-
ser 

Full drivkraft 
med arbetsbe-
skrivningar. Inser 
egna brister och 
kompletterar 
dessa med ex-
terna resurser 



 

46 

Processer för vär-
deskapande fastig-
hetsförvaltning 

Saknar processer, 
verktyg mm 

Har funderat på att inför-
skaffa databaser mm 

Har databa-
ser, mallar 
men har inga 
rutiner för att 
arbeta med 
dessa på ett 
effektivt sätt 

Saknar något 
av: processer, 
verktyg och 
tidplaner som 
följs och an-
vänds 

Har processer, 
verktyg och tid-
planer som följs 
och används 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 

Bilaga 2 Statusrosens poäng 
för tekniska förutsättningar  
 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på ut-
rustning för vär-
meöverföring. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende värme-
växlare, shuntgrupper, vär-
memängdsmätning och ter-
mostater. 

Saknar flera av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra åren. 
Nya termostater. 

Saknar något av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra åren. 
Nya termostater. 

Moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Vatten, spillvatten, 
sanitet. Avlopp 

Läckande utrustning 
som är gammal/alt 
dåligt skött. 

Tvågreppsblandare och an-
nan gammal utrustning 

Vattensparut-
rustning på tapp-
ställen 

Vattensparutrust-
ning på tappstäl-
len och i klosetter 

Vattensparut-
rustning på 
tappställen och i 
klosetter samt 
mätning av 
varmvatten. 

Ventilation Ventilationen är 
omodern och upp-
fyller inte krav. 

Ventilationen är av F/S typ Ventilationen är 
av annan FT 

Ventilationen är 
av FTX men in-
justeringsproto-
koll saknas och 
har remdrift. 

Ventilationen är 
av FTX, är mo-
dern och injuste-
rad. 

Belysning Flertalet T-12 utan 
styrning 

Flertalet T-8 delvis styrning Flertalet T-5 
med styrning 

Flera energispar-
armaturer 

LED-belysning 
genomgående 
med styrning 

El Bristande nivå på ut-
rustning för el. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende el-cen-
traler, kablage och elmätare. 

Saknar flera av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Saknar något av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 
äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 år 
och saknar uppkoppling mot 
överordnat system. 

Utrustning (> 10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Utrustning (4–10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Ny utrustning 
(max 4 år) som 
är uppkopplad 
mot överordnat 
system 

Byggnadsskal och 
byggtekniska åtgär-
der 

Problem med läck-
ande tak, hängrän-
nor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna 
fönster  

Problem inom flera områ-
den inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem med 
något område 
inom läckande 
tak, hängrännor, 
möglig fasad, 
slitna dörrar, 
ruttna fönster  

Färre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre insats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis och 
följs upp kvar-
talsvis 

Mätning sker må-
nadsvis och korri-
geras mot SMHI:s 
graddagar alt in-
dex 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
utetemperatur 
med regress-
ionsanalys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är ge-
nomgående bristfällig. 

Flertalet av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. 

Något av följande 
saknas: OVK pro-
tokoll är utan an-
märkning. Energi-
deklaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. Ritningar 
är digitala 

OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. Ritningar 
är digitala 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

Problem med slitna 
golv, hål i väggar, 
omålade partier, in-
nerdörrar är sönd-
riga  

Problem inom flera områ-
den med slitna golv, hål i 
väggar, omålade partier, in-
nerdörrar är söndriga 

Problem inom 
något av områ-
dena med slitna 
golv, hål i väg-
gar, omålade 
partier, inner-
dörrar är sönd-
riga 

Färre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre insats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver göras för att sim och 

sporthallen i Lönsboda ska fortsätta vara en attraktiv fastighet dit medborgarna vill vallfärda och 

njuta av motion samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 25 år. 

Simhallen är 45 år gammal och behöver moderniseras ytterligare en gång för att säkerställa ett bra 

inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga utrustningen som nyttjar energi 

har uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta 

arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå med minimala störningar under 

entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 16,9 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 46,9 mnkr de 

närmaste 25 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 29 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder då avloppsrören börjar spricka och tätskikten har gått sönder så att det 

finns fuktskador i byggnaden. 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
Initialt får man ett fint intryck av byggnaden, men vid närmare kontroll visar det sig att merparten av 

den tekniska utrustningen är utsliten och borde vara ekonomiskt avskriven sedan länge. Den behöver 

bytas för att säkerställa en driftsäker och kostnadseffektiv fastighetsdrift som gör det trivsamt för 

besökarna att vistas i lokalerna.  

Husets originalfönster har delvis ersatts med nya fönster, varför inte alla fönster ersatts synes 

märkligt då dessa har höga U-värden.  

Huset har även mindre fuktproblem vilket kräver åtgärder som inte kommer att spara energi men 

krävs för att skadorna ska bli större och därmed dyrare att åtgärda. För att få veta vad siffrorna i 

nedan tabell innebär så se tabell 2 ovan. 

För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheterna har vi valt ut några av de 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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FOTO BESKRIVNING 

 

Taket läcker varvid fukt rinner ner i 

undertaket i entrén.  

  

 

Till och frånluftsdon sitter i taket vilket 

kortsluter luftströmmarna. Det medför att lite 

av friskluften når ner till golvet där barnen 

gymnastiserar. I taket sitter omodern och 

energi-slösande belysning med kostsam 

skötsel. 

  

 

Hela byggnadens styr- och reglerutrustning är 

omodern. Detta innebär att det saknas 

reservdelar och servicepersonal som kan laga 

den om den går sönder. Utrustningen går inte 

att styra anläggningen på ett optimalt sätt. 

Fastighetsavdelningen och dess personal kan 

inte övervaka och få larm på distans. Hela 

styr- och reglerutrustningen behöver bytas ut 

och ersättas med modern som medför ett 

effektivt arbetssätt. 

  

 

På toaletterna sitter det tvågreppsblandare. 

Dessa behöver bytas till engreppsblandare 
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Toaletter, duschrum och omklädningsrum 

behöver moderniseras. Spegeln behöver bytas. 

  

 

Spricka i tegelfasaden behöver åtgärdas för att 

undvika fuktproblem. 

  

 

Flertalet dörrar behöver bytas. 

 

  

 

Flera ventiler har ärgat och behöver bytas ut så 

att de fungerar. 

  



 

Sida 6 av 17 
 

 

Shuntgrupper är gamla och behöver bytas.  

  

 

Taket är lagat men läcker. Livslängden för 

takpappen har uppnåtts och behöver bytas. I 

samband med byte ska tilläggsisolering göras. 

På taket kan sedan solceller placeras.  

 

  

 

Ventilationen för sporthallen består av från 

och tilllufts-ventilation utan återvinning. 

Tilluften värmer hela sporthallen. Detta sätt att 

ventilera och värme upp en sporthall är 

synnerligen ineffektivt och behöver därför 

byggas om. Nytt ventialtionsaggregat placeras 

i ett nytt teknikrum.  

  

 

När sporthallen fick nytt tak isolerades inte det 

gamla taket. Frånluftskanalen förlängdes och 

samma gamla och energislukande fläkt 

flyttades upp på det nya taket. 
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I byggnaden finns mestadels gammal 

belysning vars lysrör behöver bytas vartannat 

år. Med modern och energisnål LED 

belysning slipper man byta lysrör på ca 15 år 

vilket både sparar energi och arbets- och 

materialkostnad. 

  

 

Golven i simhall och omklädningsrum är 

genomgående nedslitna och behöver läggas 

om. 

  

 

I källaren hänger rör i rostiga pinnar som om 

de rostar sönder kan medföra rörbrott. Rören 

behöver saneras från asbest och hängas om. 

  

 

Dörrparti som är otätt och har högt U-värde. 

Nya dörrpartier installeras. 
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Bassängen är oisolerad vilket gör att värme 

läcker till källaren. 

Bassängerna behöver isoleras 

  

 
 

Undervisningsbassängen är ännu varmare 

vilket ger höga väggtemperaturer i källaren. 

Denna isoleras 



 

Sida 9 av 17 
 

 
  

 
 

 
 

Köldbryggor längst upp i simhallen. Isolering 

krävs. 

 
 

Otätt dörrparti. 

Nytt dörrparti installeras. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,5 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 

 

4 Ekonomi 

4.1 Sammanställning av investeringsbehov 
Investeringsbehovet beräknas genom nyckeltal och bygger på erfarenhetsvärde om vad varje system 

normalt brukar medföra för investering. 

Sammanfattningsvis krävs det ca 17 mnkr i investeringar nu för att rusta upp fastigheten så att den är 

funktionsduglig och kostnadseffektiv.  

 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt
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TABELL 1 INVESTERINGBEHOV 

BYGGNADSÅTGÄRDER Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Takomläggning, utsprång, 
hängrännor, stuprör 

Taket behöver 
läggas om då det 
idag läcker på flera 
platser. 

47 0 3 000 500 1 500 000 

Byte av fönster 

Fönster och 
fönsterpartier som 
ej bytts tidigare 
behöver bytas 

47 0 4 25 000 100 000 

Fasadrenovering 
Det finns en spricka 
i fasaden 

47 0 1 50 000 50 000 

Nytt teknikrum för ventilation 
till sporthallen 

  0 0 1 500 000 500 000 

Isolering av bassängerna 
Källaren är mycket 
varm 

47   1 100 000 100 000 

Isolering av takpåbyggnad   0 0 1000 200 200 000 

Allmän uppfräschning, dvs 
målning, laga hål etc, 
renovera omklädningsrum 
mm 

  47 0 400 2500 1 000 000 

SUMMA           3 450 000 

VENTILATION Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Byte av ventialtionsaggregat 
för badhuset 

Dålig funktion  15 10 1 800 000 800 000 

Byte av ventilationsaggregat 
för sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Ombyggnation av kanaler för 
sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Nytt aggregat för 
omklädningsrum 

  0 0 1 200 000 200 000 

Städning av don och kanaler 
Don och kanaler är 
smutsiga, delar 
behöver bytas ut 

32 0 1 50 000 50 000 

SUMMA           1 850 000 

Utbyte av kylanläggning Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

      0     0 

SUMMA           0 

EL Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av belysning 
med LED och frånvarostyrning 
i sporthallen 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 50 3 000 150 000 
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Utbyte av övrig belysning 
Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 50 1 500 75 000 

Modernisering av belysning i 
simhallen med LED och 
frånvarostyrningi simhallen 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 10 12 000 120 000 

Byte av glödlampor till Led 
glödlampor 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 250 50 12 500 

Solceller 
Bra tak att placera 
solceller på. 

0 30 1 200 2 500 3 000 000 

SUMMA           3 357 500 

VÄRME Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Nya termostater och 
injustering 

Stort behov då 
tekniken är slut 

32 0 4000 100 400 000 

Byta ventiler 
Stort behov då flera 
ventialer ärgat 

40 0 20 4 000 80 000 

Asbest sanering 
I en moderiserad 
fastighet ska det 
inte finnas asbest 

80 0 4000 25 100 000 

Ny värmepump 
Bygga en egen 
värmecentral  

0 25 1 2 500 000 2 500 000 

Nya shuntar till radiatorer och 
golvvärme 

    0 2 50 000 100 000 

SUMMA           3 180 000 

VATTEN&AVLOPP Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Vattensparåtgärder Saknas idag 47 0 40 1500 60 000 

Avloppsrenovering 
Flera avloppsrör 
håller på att spricka 

47 13 4000 200 800 000 

SUMMA           860 000 

STYRNING & MÄTNING Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av styr och 
regler 

Saknas idag ett 
modernt system 

47 0 3 150 000 450 000 

SUMMA           450 000 

ÖVRIGT Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Rivning av gamla 
installationer/system 

      4000 100 400 000 

SUMMA           400000 

TOTALSUMMA           
13 547 

500 
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KONSULTARVODE 
Projektering 
projektledning, 
besiktning mm 

        2 032 125 

RISKPÅSLAG 

Risken minimeras ju 
längre fram i 
processen man 
kommer 

        1 354 750 

TOTALSUMMA INKL K & RISK           
16 934 

375 

 

Utöver ovan förslag på åtgärder finns det andra åtgärder som bör beaktas. Tex bör en relining av 

bassängen övervägas eller att bassängen kläs in med rostfri plåt. 

I kalkylen finns det även med ett riskpåslag som används till åtgärder som ännu inte identifierats eller 

om vissa åtgärder blir dyrare än kalkylen visar. Genom att paketera flera olika åtgärder till ett större 

moderniseringsprojekt skapas oftast samordningsvinster och administrationskostnaderna för tex 

upphandling minimeras. 

4.2 Förslag på energieffektiviseringsåtgärder 
I samband med upprustningen är det viktigt att välja produkter och systemlösningar som sänker 

energianvändningen och medför låga tillsyns-, skötsel- och underhållskostnader. Det innebär att det i 

investeringsomfattningen finns med ett flertal åtgärder som kraftigt kommer att sänka 

driftskostnaderna och gör det möjligt att skapa finansieringsutrymme för andra icke lönsamma 

åtgärder. Åtgärderna som föreslås är valda för att minimera totalkostnaderna de närmaste 25 åren, 

inte för att minimera investeringsbeloppet.  

4.3 Analys av driftskostnader 
Vid synen av fastigheterna upptäcktes möjligheter till omfattande energieffektiviseringsåtgärder. 

Uppskattningsvis går det att sänka energikostnaderna med ca 63 % i fastigheten om alla de 

föreslagna åtgärderna genomförs. Effektiviseringen kommer framför allt att uppstå när 

uppvärmningen ändras från oljepanna till värmepump och installation av solceller samt när 

belysningen och ventilationen moderniseras. Med modern belysning, nya shuntgrupper, nya 

ventialtionsaggregat med hög återvinning samt ny styr och regler kommer energianvändningen att 

sjunka markant eftersom styrningen av värme och ventilationen anpassas efter behovet.  

 

TABELL 2 ENERGINYCKELTAL FÖRE PROJEKT 

Energislag Energianvändning kWh Energianvändning per kvm Energikostnad kr 

El 467,9 118 491 316 

Värme 400,5 101 350 510 

SUMMA 868,4 219 841 826 

 

TABELL 3 ENERGINYCKELTAL EFTER PROJEKT 

NYTT LÄGE Före 
Köpt 
Energi 
MWh 

Före 
Köpt Energi 

kr 

Före 
Använd 
Energi 
MWh 

Besparing 
MWh 

Ny 
Använd 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
kr 

Besparings- 
potential 

procent 

Besparing 
i kr 

El 467,9 491 316 468 80 388 388 407 316 17% 84 000 
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Värme - olja 369 316 910 276 
190 

 0 0 
85% 

316 910 

Värme - VP 32 33 600 96 182 61 63 831 -30 231 

Solceller    251 -251 -251 -264 072  264 072 

SUMMA 868 841 826 840 521 319 197 207 075 77% 634 751 

 

4.4 Energipriser 
I LCC-kalkylerna har följande energipriser använts. 

TABELL 4 ENERGIPRISER I KALKYLERNA 

Energislag Pris Enhet 

El 1050 kr/MWH 

Värme (olja) 860 kr/MWH 

Medel 969 kr/MWH 

 

TABELL 5 EFFEKTIVISERINGAR OCH PRODUKTION VILKEN SÄNKER DEN KÖPTA ENERGIANVÄNDNINGEN  

Efter projekt 
Energislag 

Energi-
användning 
MWH 

Energi-
användning 
per kvm 

Energi-
kostnad 
kr 

El 136,4 34 143 244 

Värme (el till VP) 60,8 15 63 831 

SUMMA 197,2 50 207 075 

 

I LCC-kalkylen antas energikostnaderna stiga med ca 6% per år utifrån energikostnadsutvecklingen 

som kommunen haft de senaste åren. Det är av vikt att sänka den köpta energianvändningen 

maximalt eftersom det i reelle termer ger stort utslag över tiden. Den egen producerade energin blir 

relativt mer värd över tiden när energipriserna stiger.   

4.5 Kalkylränta 
Kommunen har en kalkylränta om 1,5% vilket är i linje med SKL:s rekommendationer som för år 2020 

fastställt kalkylräntan till 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019. 

Huvudkällan till räntenivån är Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Analysen visar att de lån som 

omsätts idag ersätts med lån till lägre ränta. Detta innebär att den genomsnittliga 

upplåningskostnaden inte ökar, trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss 

uppgång. 

Internräntan ändras enbart i kvarts procentenheter. Internränta för aktuellt år tas fram av SKL:s 

internräntekommitté i februari året innan. I februari 2018 fastställdes internräntan för 2019 till 1,5 

procent. 

4.6 Budget m.h.a K3 och LCC 
Att upprätta en budget med hjälp av K3 och LCC innebär att alla åtgärder som tidigare tagits som 

underhåll nu ska tas upp i balansräkningen som en tillgång och skrivas av varvid resultatet belastas 

med en avskrivningskostnad och en räntekostnad. Därmed kommer stora delar av de resurser som 

idag läggs på underhåll att kunna skäras bort.  

Om ett stort moderniseringsprojekt genomförs kommer budgeten att se ut på följande sätt: 
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TABELL 6 BUDGET FÖRE OCH EFTER ETT PROJEKT 

Bokf nr Post   Nuvarande 
kostnad 

Effektivisering Ny kostnad 

0 Intäkter 0     

30XX Hyra 1094000   1 094 000 

39XX Övrigt 0   0 

0 TOTAL INTÄKT 1094000   1 094 000 

          

0 Driftkostnader 0   0 

4600 Hantverkare, externa 0   0 

          

5020 Elnät 0     

5025 Förbrukningsel 491 316 348 072 143 244 

5030 Fjärrvärme/Värme 350 510 286 679 63 831 

5040 Vatten & Avlopp 47 500 5 000 42 500 

5050 Gas 0   0 

5060 Sopor 0   0 

5065 Städning & Renhållning 280 000   280 000 

5070 Planerat underhåll 585 000 400 000 185 000 

5075 Akut underhåll 89 800 2 000 87 800 

5080 Försäkring 14 000     

5090 Tillsyn 140 000   140 000 

5095 Skötsel (trädgård, snöröjning) 33 700   33 700 

6210 IT/telefon 0   0 

6320 Självrisker vid skada 0   0 

6370 Larm & Bevakning 6 100   6 100 

6375 Larmutryckningar 0   0 

0 0 0   0 

6420 Revision 0   0 

6550 Konsultarvoden 0   0 

6950 Myndighetsavgifter 53 300   53 300 

0 0 0   0 

72XX Personal 0   0 

75XX Arbetsgivaravgifter 0   0 

0 TOTAL DRIFTSKOSTNAD 2 091 226 1 041 751 1 049 475 

0 DRIFTSKOSTNADSANDEL 67% 
 

36% 

0 0     0 

0 Kapitalkostnader     0 

7821 Avskrivningskostnad 796 000 -627 392 1 423 392 

8400 Räntekostnad 213 000 -254 016 467 016 

0 TOTAL KAPITALKOSTNAD 1 009 000 -881 407 1 890 407 

0 0 0   0 

8999 Resultat 3 100 226 160 343 2 939 883 

 



 

Sida 16 av 17 
 

År 2018 hade fastigheten en kostnad på 3 100 226 kr och en hyresintäkt på 1 094 000 kr, dvs den 

genererar ett stort underskott. Med en investering på ca 17 mnkr kommer kapitalkostnaderna att 

öka med 881 407 kr medan driftskostnaderna kommer att sjunka med ca 1mnkr. Detta innebär att 

totalkostnaden för fastigheten är lägre redan första året efter moderniseringen. Det innebär att 

kommunens invånare och medarbetare får en betydligt bättre fastighet till lägre kostnad samtidigt 

som klimatpåverkan minskas. 

4.7 LCC för hela anläggningen 
Totalkostnaderna för en fastighet ger den självkostnadshyra som kan tas ut av verksamheterna. 

Genom att beräkna kostnadsutvecklingen för drifts- och kapitalkostnaderna över en längre tid (25 år) 

fås nedan figur. 

 

 

FIGUR 1 LCC FÖR ETT PROJEKT I SIM OCH SPORTHALLEN I LÖNSBODA 

 

Figuren visar att totalkostnaden vid ett projekt är samma första året då ett projekts kapitalkostnader 

matchar de effektiveringar som går att genomföra. Men över 25 år kommer det vara en mycket 

lönsam investering. Orsaken till detta är att energiprisutvecklings påverkan är betydande och att 

räntan minskar vartefter projektet skrivs av. Ett annat sätt att visa detta på är nedan stapeldiagram. 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

to
ta

lk
o

st
n

ad
 f

ö
r 

fa
st

ig
h

et
sf

ö
rv

al
tn

in
ge

n
 i

 s
ek

M
ilj

o
n

ta
l

avskrivningstid i år

LCC

UTAN PROJEKT

MED PROJEKT



 

Sida 17 av 17 
 

 

FIGUR 2 TOTALKOSTNADER MED ETT PROJEKT OCH SOM VISAR VILKA BESPARINGAR SOM UPPSTÅR NÄR ETT PROJEKT 

GENOMFÖRS 

Genom att beräkna kostnaderna för fastigheten för de närmaste 25 åren syns det tydligt att det är 

lönsammast att genomföra ett projekt där hela fastigheten moderniseras eftersom 

nettokostnadssänkningen = vinsten uppskattas till 29 mnkr. Att fortsätta utan ett projekt medför 

höga energikostnader och en kraftigt stigande kostnad för akutåtgärder då tex avloppsrören redan 

idag har sprickor. 

Ett stort moderniseringsprojekt kommer alltså innebära att kommunen framgent kan erbjuda 

sportlivet en fin byggnad till fortsatt låg hyresnivå.  
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad 

som behöver göras för att sim och sporthallen i Lönsboda ska fortsätta 

vara en attraktiv fastighet dit medborgarna vill vallfärda och njuta av 

motion samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i yt-

terligare minst 25 år. 

Simhallen är 45 år gammal och behöver moderniseras ytterligare en 

gång för att säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens 

resurser. Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har uppnått sin 

tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför viktigt att proaktivt 

starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå 

med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 16,9 mnkr går det att sänka 

driftkostnaderna med 46,9 mnkr de närmaste 25 åren. Det innebär att 

kommunen kan spara ca 29 mnkr i nettokostnader och kraftfullt sänka 

miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som fö-

reslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men 

även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåt-

gärder då avloppsrören börjar spricka och tätskikten har gått sönder så 

att det finns fuktskador i byggnaden. 

Då fastigheten utgör ca 3 % av kommunens totala fastighetsbestånd 

är det av stor vikt att en handlingsplan tas fram för att säkerställa även de 

andra 97% av fastigheterna så att även potentialen i dessa fastigheter 

lyfts fram och realiseras. 

2 Mål och syfte med projektet 
Osby kommun har under 2019 anmält sitt intresse för att delta ett 

projekt som heter ” Energieffektiva kommunala fastigheter - värdeskap-

ande fastighetsförvaltning " som Länsstyrelsen i Skåne leder och finan-

sieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne och 

Länsstyrelsen Skåne. Målet med detta projekt är att de deltagande kom-

munerna får: 
1. Kunskap om hur lagar kan tolkas för att skapa de juridiska förut-

sättningarna för att driva ett storskaligt energieffektiseringsar-

betet 

2. En genomgång av sina nyckeltal för energi inom fastighetsbestån-

det för att sina vilka möjligheter det finns att sänka energikostna-

derna 

3. En fältstudie som resulterar i denna rapport som visar hur lagarna 

tillämpas i ett objekt. 
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4. En gemensam utbildningsdag för att lära sig grunderna i hur man 

skapar och realiserar ett storskaligt energieffektivseringsprojekt 

5. En handlingsplan för att varje kommun ska realisera den potential 

som finns. Denna plan kommer att presenteras för politiker och 

tjänstemän. 

  

Projektet tar sitt avstamp i fastighetsekonomi och LCC-kalkylering 

(beräkning av kostnaderna över en livscykel) för att skapa en koppling 

mellan de teoretiska studierna och hur det fungerar i praktiken. Arbetet 

ska ta hänsyn till K3 (komponentavskrivning) då kommunerna måste 

tillämpa detta sedan 2014. Denna fältstudierapport omfattar: 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med K3 och LCC. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

3 Allmän information 
Fastighetsägare:  Osby kommun 

Fastighet:  Simhallen i Lönsboda 

Adress:  Tosthultsvägen 19, 280 70 Lönsboda 

Konsult:   ESM AB 

Daniel Svensson 

0768-91 1975 

daniel.svensson@esmanagement.se 

www.esmanagement.se 

  Tomas Nilsson 

0709 – 245 395 

tomas@twn-em.se 

Version:  2019-06-11 

Statusbesök: 2019-05-09 

4 Statusrapport 

4.1 Om fastigheten 
Simhallen har en 25-metersbassäng och en grundare undervisnings-

bassäng. I 25 metersbassängen med 6 banor finns även 1 m och 3 m svik-

mailto:daniel.svensson@esmanagement.se
http://www.esmanagement.se/
mailto:tomas@twn-em.se
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tar. Undervisningsbassängen har varierat djup, det är alltid minst 32 gra-

der varmt i denna bassäng. Sporthallen består av en normalstor tränings-

hall med läktare och fyra omklädningsrum. Denna har byggts om med 

nytt högre tak för att klara de krav som finns i innebandyligan.  

4.2 Fastighetsavdelningens mål 
För att kunna erbjuda lokaler för verksamheternas behov behöver 

kommunen veta: 

• Vad behöver göras för att fastigheten ska vara funktionsduglig de 

närmaste 25 åren? 

• Vad behöver genomföras på kort sikt för att säkerställa rätt kvali-

tetsnivån? 

• Vad kan göras för att förbättra driftsekonomin och totalekono-

min? 

• Hur kommer totalkostnaden att påverkas och därmed hyran? 

4.3 Areor 
Den totala ytan uppgår till ca 3969 kvm. Byggnaden består av en 

sporthall, en simhall, en källare runt simbassängen samt ytterligare plan 

för driftutrymme och omklädningsrum.  
 

Tabell 1. Ytor av olika definitioner för fastigheten 

BYGGNAD (kvm) 

Atemp   

BRA 3969 

NTA   

BTA   

 

4.4 Kvalitetsnivåer 
För att kunna mäta, följa upp och säkerställa att kommunen 

levererar rätt nivå för vad som är en bra fastighet behöver kommunen 

ett enkelt och effektivt kvalitetssystem för uppföljning och planering av 

sin fastighetsförvaltning. Ett sådant kvalitetssystem saknas idag i 

kommunen varvid förslaget i denna rapport kan nyttjas även för andra 

fastigheter och beståndet som helhet. 

När kommunen fastställt en kvalitetsnivå som de anser ska vara som 

en målbild blir det enklare att diskutera tekniska behov och 

reinvesteringsbehov med hyresgästerna och andra delar av kommunen 

för att uppnå en god och hållbar ekonomi på kort och lång sikt. För utan 

ett enkelt kvalitetsledningssystem blir ofta diskussionerna subjektiva och 

grundar sig inte på fakta.  
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Nedan framgår hur poäng sätts vid statusbedömningen vid 

fältbesöken i fastigheten. För att kunna bedöma att rätt nivå på 

moderniseringen nås har även en målnivå satts. Denna nivå har satts 

utifrån att fastigheten ska vara funktionsduglig och kostnadseffektiv de 

närmaste 25 åren. Genom att sätta en målnivå går det även att sakligt 

argumentera för vad som behöver göras för att säkerställa hushållning av 

kommunens resurser. 

 
Tabell 2 Poängsättning för statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på ut-
rustning för vär-
meöverföring. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende värme-
växlare, shuntgrupper, vär-
memängdsmätning och ter-
mostater. 

Saknar flera av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Saknar något av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra 
åren. Nya ter-
mostater. 

Vatten, spillvatten, 
sanitet. Avlopp 

Läckande utrustning 
som är gammal/alt 
dåligt skött. 

Tvågreppsblandare och an-
nan gammal utrustning 

Vattensparut-
rustning på 
tappställen 

Vattensparutrust-
ning på tappstäl-
len och i klosetter 

Vattensparut-
rustning på tapp-
ställen och i klo-
setter samt mät-
ning av varmvat-
ten. 

Ventilation Ventilationen är 
omodern och upp-
fyller inte krav. 

Ventilationen är av F/S typ Ventilationen är 
av annan FT 

Ventilationen är 
av FTX men in-
justeringsproto-
koll saknas och 
har remdrift. 

Ventilationen är 
av FTX, är mo-
dern och injuste-
rad. 

Belysning Flertalet T-12 utan 
styrning 

Flertalet T-8 delvis styrning Flertalet T-5 
med styrning 

Flera energispar-
armaturer 

LED-belysning 
genomgående 
med styrning 

El Bristande nivå på ut-
rustning för el. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende el-cen-
traler, kablage och elmätare. 

Saknar flera av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Saknar något av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 
äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 år 
och saknar uppkoppling mot 
överordnat system. 

Utrustning (> 10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Utrustning (4–10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Ny utrustning 
(max 4 år) som 
är uppkopplad 
mot överordnat 
system 

Byggnadsskal och 
byggtekniska 
åtgärder 

Problem med läck-
ande tak, hängrän-
nor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna 
fönster  

Problem inom flera områ-
den inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem med nå-
got område inom 
läckande tak, 
hängrännor, 
möglig fasad, 
slitna dörrar, 
ruttna fönster  

Mindre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre in-
sats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis och 
följs upp kvar-

talsvis 

Mätning sker må-
nadsvis och korri-
geras mot SMHI:s 

graddagar alt in-
dex 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 

utetemperatur 
med regressions-
analys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är ge-
nomgående bristfällig. 

Flertalet av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. 

Något av följande 
saknas: OVK pro-
tokoll är utan an-
märkning. Ener-
gideklaration är 
utförd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. Ritnigar 
är digitala 

OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. Rit-
nigar är digitala 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

Problem med slitna 
golv, hål i väggar, 
omålade partier, in-
nerdörrar är sönd-
riga  

Problem inom flera områ-
den med slitna golv, hål i 
väggar, omålade partier, in-
nerdörrar är söndriga 

Problem inom 
något av områ-
dena med slitna 
golv, hål i väg-
gar, omålade 
partier, inner-
dörrar är sönd-
riga 

Mindre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre in-
sats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 
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4.5 Statusbedömning 

4.5.1 Nuvarande status 
Den nuvarande statusen är bedömd enligt tabell 2 och visar på ett 

medelvärde på 1,85 medan målvärdet är bedömt till 4,5 vilket framgår 

av tabell 3 nedan. Ett så pass lågt betyg som 1,75 medför att huset om-

gående kräver insatser.  

Initialt får man ett fint intryck av byggnaden, men vid närmare kon-

troll visar det sig att merparten av den tekniska utrustningen är utsliten 

och borde vara ekonomiskt avskriven sedan länge. Den behöver bytas 

för att säkerställa en driftsäker och kostnadseffektiv fastighetsdrift som 

gör det trivsamt för besökarna att vistas i lokalerna. Värme- och venti-

lationssystem är osedvanligt låg standard (låga poäng) vilket gör att 

energikostnaderna är extra höga. 

Därtill är det dammigt i byggnaden vilket kräver mer städning. 

Husets originalfönster har delvis ersatts med nya fönster, varför inte 

alla fönster ersatts synes märkligt då dessa har höga U-värden.  

Huset har även mindre fuktproblem vilket kräver åtgärder som inte 

kommer att spara energi men krävs för att skadorna ska bli större och 

därmed dyrare att åtgärda. För att få veta vad siffrorna i nedan tabell in-

nebär så se tabell 2 ovan. 

 
Tabell 3 Kvalitetsnivå i Sim- och sporthallen i Lönsboda  

OMRÅDE UTFALL MÅL 

Värme 1 5 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 1,5 4 

Ventilation 2,5 5 

Belysning 1,5 5 

El 2 4 

Styr och regler 1 5 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 2 4 

Mätning 1 5 

Dokumentation 3 5 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 2 4 

Medel 1,75 4,5 

 

Ett annat sätt att visa utfallet av statuskontrollen är nedan spindeldia-

gram som visar differensen mellan en hushållsam och effektiv byggnad 

och dagens status.  
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Figur 1 Statusros för sim- och sporthallen i Lönsboda 

Differensen mellan den orangea och den blåa linjen i statusrosen vi-

sar att fastigheten är i stort behov av modernisering. Tex har sporthallen 

fått ett nytt tak utan att isolering av taket gjorts. Något nytt ventilations-

system har heller inte byggts vilket borde vara ett krav enligt BBR (Bo-

verkets Bygg Regler) vilket förklarar de höga energikostnaderna. Utifrån 

de relativt få timmar per år som anläggningen används så är energian-

vändningen 300 procent högre än en modern villa per år. 

4.5.2 Exempel på status 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheterna har vi valt ut några 

av de 200 foton som tagits under statuskontrollen och kommenterat 

dem nedan.  

 

 

Taket läcker varvid fukt rin-

ner ner i undertaket i en-

trén.  

  

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL UTFALL



 

11 

 

Till och frånluftsdon sitter i 

taket vilket kortsluter luft-

strömmarna. Det medför att 

lite av friskluften når ner till 

golvet där barnen gymnasti-

serar. I taket sitter omodern 

och energi-slösande belys-

ning med kostsam skötsel. 

  

 

Hela byggnadens styr- och 

reglerutrustning är omo-

dern. Detta innebär att det 

saknas reservdelar och ser-

vicepersonal som kan laga 

den om den går sönder. Ut-

rustningen går inte att styra 

anläggningen på ett optimalt 

sätt. Fastighetsavdelningen 

och dess personal kan inte 

övervaka och få larm på di-

stans. Hela styr- och regler-

utrustningen behöver bytas 

ut och ersättas med modern 

som medför ett effektivt ar-

betssätt. 

  

 

På toaletterna sitter det 

tvågreppsblandare. Dessa 

behöver bytas till engrepps-

blandare 

  

 

Toaletter, duschrum och 

omklädningsrum behöver 

moderniseras. Spegeln behö-

ver bytas. 
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Spricka i tegelfasaden behö-

ver åtgärdas för att undvika 

fuktproblem. 

  

 

Flertalet dörrar behöver by-

tas. 

 

  

 

Flera ventiler har ärgat och 

behöver bytas ut så att de 

fungerar. 

  

 

Shuntgrupper är gamla och 

behöver bytas.  
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Taket är lagat men läcker. 

Livslängden för takpappen 

har uppnåtts och behöver 

bytas. I samband med byte 

ska tilläggsisolering göras. 

På taket kan sedan solceller 

placeras.  

 

  

 

Ventilationen för sporthallen 

består av från och tilllufts-

ventilation utan återvinning. 

Tilluften värmer hela sport-

hallen. Detta sätt att venti-

lera och värme upp en 

sporthall är synnerligen inef-

fektivt och behöver därför 

byggas om. Nytt vential-

tionsaggregat placeras i ett 

nytt teknikrum.  

  

 

När sporthallen fick nytt tak 

isolerades inte det gamla ta-

ket. Frånluftskanalen för-

längdes och samma gamla 

och energislukande fläkt 

flyttades upp på det nya ta-

ket. 

  

 

I byggnaden finns mestadels 

gammal belysning vars lys-

rör behöver bytas vartannat 

år. Med modern och energi-

snål LED belysning slipper 

man byta lysrör på ca 15 år 

vilket både sparar energi och 

arbets- och materialkostnad. 
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Golven i simhall och om-

klädningsrum är genomgå-

ende nedslitna och behöver 

läggas om. 

  

 

I källaren hänger rör i ros-

tiga pinnar som om de rostar 

sönder kan medföra rör-

brott. Rören behöver sane-

ras från asbest och hängas 

om. 

  

 

 

Dörrparti som är otätt och 

har högt U-värde. 

Nya dörrpartier installeras. 
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Bassängen är oisolerad vilket 

gör att värme läcker till käl-

laren. 

Bassängerna behöver isoleras 

  

 
 

 

Undervisningsbassängen är 

ännu varmare vilket ger 

höga väggtemperaturer i käl-

laren. Denna isoleras 
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Köldbryggor längst upp i 

simhallen. Isolering krävs. 

 
 

 

Otätt dörrparti. 

Nytt dörrparti installeras. 
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4.6 Förslag på komponentindelning  
Uppdraget går ut på att utreda vad som behöver genomföras för att 

fastigheterna ska vara brukbar för ytterligare 30 år. Därför kommer ne-

dan avskrivningslängder(intervall) att väljas. Dock kommer högst 50 år 

att tillämpas för alla komponentgrupper då värdet av investeringarna i 

fastigheten ska vara ”förbrukade” om 50 år. Då återstår bara värdet av 

marken.  

1. Mark  

2. Markbyggnationer (25–50 år)  

3. Stomme och grundkonstruktioner (100 år)  

4. Yttertak (30 år)  

5. Utvändiga huskompletteringar (40–50 år)  

6. Fasader (40–80 år)  

7. Fönster och dörrar (50 år)  

8. Inre rumsbildande byggdelar och huskompletteringar (50 år)  

9. Invändiga ytskikt (15 år)  

10. Inredning (15–20 år)  

11. Våtrum (25–35 år)  

12. Vitvaror (15 år)  

13. VA-, VVS-, Kyl, och processmediesystem (25–30 år)  

14. Styr- och övervakningssystem (15 år)  

15. Ledningssystem VA (50 år)  

16. El- och telesystem (40 år)  

17. Transportsystem (25 år)  

18. Restpost  

4.7 Sammanställning av investeringsbehov 
Investeringsbehovet beräknas genom nyckeltal och bygger på erfa-

renhetsvärde om vad varje system normalt brukar medföra för investe-

ring. 

Sammanfattningsvis krävs det ca 17 mnkr i investeringar nu för att 

rusta upp fastigheten så att den är funktionsduglig och kostnadseffektiv.  

 
Tabell 4 Investeringbehov 

BYGGNADSÅT-
GÄRDER 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Takomläggning, ut-
språng, hängrännor, 
stuprör 

Taket behö-
ver läggas om 
då det idag 
läcker på 
flera platser. 

47 0 3 000 500 1 500 000 

Byte av fönster 

Fönster och 
fönsterpartier 
som ej bytts 
tidigare behö-
ver bytas 

47 0 4 25 000 100 000 
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Fasadrenovering 
Det finns en 
spricka i fasa-
den 

47 0 1 50 000 50 000 

Nytt teknikrum för 
ventilation till 
sporthallen 

  0 0 1 500 000 500 000 

Isolering av bassäng-
erna 

Källaren är 
mycket varm 

47   1 100 000 100 000 

Isolering av takpå-
byggnad 

  0 0 1000 200 200 000 

Allmän uppfräsch-
ning, dvs målning, 
laga hål etc, reno-
vera omklädnings-
rum mm 

  47 0 400 2500 1 000 000 

SUMMA           3 450 000 

VENTILATION Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Byte av vential-
tionsaggregat för 
badhuset 

Dålig funkt-
ion  

15 10 1 800 000 800 000 

Byte av ventilat-
ionsaggregat för 
sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Ombyggnation av 
kanaler för sporthal-
len 

  47 0 1 400 000 400 000 

Nytt aggregat för 
omklädningsrum 

  0 0 1 200 000 200 000 

Städning av don och 
kanaler 

Don och ka-
naler är 
smutsiga, de-
lar behöver 
bytas ut 

32 0 1 50 000 50 000 

SUMMA           1 850 000 

Utbyte av kylan-
läggning 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

      0     0 

SUMMA           0 

EL Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av 
belysning med LED 
och frånvarostyr-
ning i sporthallen 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 50 3 000 150 000 

Utbyte av övrig be-
lysning 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 50 1 500 75 000 

Modernisering av 
belysning i simhal-
len med LED och 
frånvarostyrningi 
simhallen 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 10 12 000 120 000 
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Byte av glödlampor 
till Led glödlampor 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 250 50 12 500 

Solceller 
Bra tak att 
placera sol-
celler på. 

0 30 1 200 2 500 3 000 000 

SUMMA           3 357 500 

VÄRME Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Nya termostater 
och injustering 

Stort behov 
då tekniken 
är slut 

32 0 4000 100 400 000 

Byta ventiler 
Stort behov 
då flera ven-
tialer ärgat 

40 0 20 4 000 80 000 

Asbest sanering 

I en moderi-
serad fastig-
het ska det 
inte finnas as-
best 

80 0 4000 25 100 000 

Ny värmepump 
Bygga en 
egen värme-
central  

0 25 1 2 500 000 2 500 000 

Nya shuntar till ra-
diatorer och golv-
värme 

    0 2 50 000 100 000 

SUMMA           3 180 000 

VATTEN&AV-
LOPP 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Vattensparåtgärder Saknas idag 47 0 40 1500 60 000 

Avloppsrenovering 
Flera avlopps-
rör håller på 
att spricka 

47 13 4000 200 800 000 

SUMMA           860 000 

STYRNING & 
MÄTNING 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av 
styr och regler 

Saknas idag 
ett modernt 
system 

47 0 3 150 000 450 000 

SUMMA           450 000 

ÖVRIGT Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Rivning av gamla in-
stallationer/system 

      4000 100 400 000 

SUMMA           400000 

TOTALSUMMA           13 547 500 

KONSULTAR-
VODE 

Projektering 
projektled-
ning, besikt-
ning mm 

        2 032 125 
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RISKPÅSLAG 

Risken mini-
meras ju 
längre fram i 
processen 
man kommer 

        1 354 750 

TOTALSUMMA 
INKL K & RISK 

          16 934 375 

 

Utöver ovan förslag på åtgärder finns det andra åtgärder som bör be-

aktas. Tex bör en relining av bassängen övervägas eller att bassängen 

kläs in med rostfri plåt. 

I kalkylen finns det även med ett riskpåslag som används till åtgärder 

som ännu inte identifierats eller om vissa åtgärder blir dyrare än kalky-

len visar. Genom att paketera flera olika åtgärder till ett större moderni-

seringsprojekt skapas oftast samordningsvinster och administrationskost-

naderna för tex upphandling minimeras. 

4.8 Förslag på energieffektiviseringsåtgärder 
I samband med upprustningen är det viktigt att välja produkter och 

systemlösningar som sänker energianvändningen och medför låga till-

syns-, skötsel- och underhållskostnader. Det innebär att det i investe-

ringsomfattningen finns med ett flertal åtgärder som kraftigt kommer 

att sänka driftskostnaderna och gör det möjligt att skapa finansieringsut-

rymme för andra icke lönsamma åtgärder. Åtgärderna som föreslås är 

valda för att minimera totalkostnaderna de närmaste 25 åren, inte för att 

minimera investeringsbeloppet.  

4.9 Analys av driftskostnader 
Vid synen av fastigheterna upptäcktes möjligheter till omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder. Uppskattningsvis går det att sänka ener-

gikostnaderna med ca 63 % i fastigheten om alla de föreslagna åtgär-

derna genomförs. Effektiviseringen kommer framför allt att uppstå när 

uppvärmningen ändras från oljepanna till värmepump och installation av 

solceller samt när belysningen och ventilationen moderniseras. Med mo-

dern belysning, nya shuntgrupper, nya ventialtionsaggregat med hög 

återvinning samt ny styr och regler kommer energianvändningen att 

sjunka markant eftersom styrningen av värme och ventilationen anpassas 

efter behovet.  

 
Tabell 5 Energinyckeltal före projekt 

Ener-
gislag 

Energianvändning 
kWh 

Energianvändning 
per kvm 

Energikostnad 
kr 

El 467,9 118 491 316 

Värme 400,5 101 350 510 

SUMMA 868,4 219 841 826 

 
Tabell 6 Energinyckeltal efter projekt 
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NYTT LÄGE Före 
Köpt 
Energi 
MWh 

Före 
Köpt 
Energi 
kr 

Före 
Använd 
Energi 
MWh 

Be-
spar-
ing 
MWh 

Ny 
Använd 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
En-
ergi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
kr 

Be-
spar-
ings- 
po-
ten-
tial 
pro-
cent 

Bespar-
ing i kr 

El 467,9 491 316 468 80 388 388 407 316 17% 84 000 

Värme - olja 369 316 910 276 
190 

 0 0 
85% 

316 910 

Värme - VP 32 33 600 96 182 61 63 831 -30 231 

Solceller    251 -251 -251 -264 072  264 072 

SUMMA 868 841 826 840 521 319 197 207 075 77% 634 751 

 

4.10 Energipriser 
I LCC-kalkylerna har följande energipriser använts. 

Tabell 7 Energipriser i kalkylerna 

Energislag Pris Enhet 

El 1050 kr/MWH 

Värme (olja) 860 kr/MWH 

Medel 969 kr/MWH 

 
Tabell 8 Effektiviseringar och produktion vilken sänker den köpta energian-
vändningen 

Efter projekt 
Energislag 

Energi-
använd-
ning MWH 

Energi-
användning 
per kvm 

Energi-
kostnad 
kr 

El 136,4 34 143 244 

Värme (el till VP) 60,8 15 63 831 

SUMMA 197,2 50 207 075 

 

I LCC-kalkylen antas energikostnaderna stiga med ca 6% per år uti-

från energikostnadsutvecklingen som kommunen haft de senaste åren. 

Det är av vikt att sänka den köpta energianvändningen maximalt ef-

tersom det i reelle termer ger stort utslag över tiden. Den egen produ-

cerade energin blir relativt mer värd över tiden när energipriserna sti-

ger.   

4.11 Kalkylränta 
Kommunen har en kalkylränta om 1,5% vilket är i linje med SKL:s 

rekommendationer som för år 2020 fastställt kalkylräntan till 1,5 pro-

cent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019. 

Huvudkällan till räntenivån är Kommuninvests skulddatabas, KI Fi-

nans. Analysen visar att de lån som omsätts idag ersätts med lån till lägre 

ränta. Detta innebär att den genomsnittliga upplåningskostnaden inte 

ökar, trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss upp-

gång. 
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Internräntan ändras enbart i kvarts procentenheter. Internränta för 

aktuellt år tas fram av SKL:s internräntekommitté i februari året innan. I 

februari 2018 fastställdes internräntan för 2019 till 1,5 procent. 

4.12 Budget m.h.a K3 och LCC 
Att upprätta en budget med hjälp av K3 och LCC innebär att alla åt-

gärder som tidigare tagits som underhåll nu ska tas upp i balansräk-

ningen som en tillgång och skrivas av varvid resultatet belastas med en 

avskrivningskostnad och en räntekostnad. Därmed kommer stora delar 

av de resurser som idag läggs på underhåll att kunna skäras bort.  

Om ett stort moderniseringsprojekt genomförs kommer budgeten 

att se ut på följande sätt: 

 
Tabell 9 Budget före och efter ett projekt 

Bokf nr Post   Nuvarande 
kostnad 

Effektivis-
ering 

Ny 
kostnad 

0 Intäkter 0     

30XX Hyra 1094000   1 094 000 

39XX Övrigt 0   0 

0 TOTAL INTÄKT 1094000   1 094 000 

          

0 Driftkostnader 0   0 

4600 Hantverkare, externa 0   0 

          

5020 Elnät 0     

5025 Förbrukningsel 491 316 348 072 143 244 

5030 Fjärrvärme/Värme 350 510 286 679 63 831 

5040 Vatten & Avlopp 47 500 5 000 42 500 

5050 Gas 0   0 

5060 Sopor 0   0 

5065 Städning & Renhållning 280 000   280 000 

5070 Planerat underhåll 585 000 400 000 185 000 

5075 Akut underhåll 89 800 2 000 87 800 

5080 Försäkring 14 000     

5090 Tillsyn 140 000   140 000 

5095 Skötsel (trädgård, snöröjning) 33 700   33 700 

6210 IT/telefon 0   0 

6320 Självrisker vid skada 0   0 

6370 Larm & Bevakning 6 100   6 100 

6375 Larmutryckningar 0   0 

0 0 0   0 

6420 Revision 0   0 

6550 Konsultarvoden 0   0 

6950 Myndighetsavgifter 53 300   53 300 

0 0 0   0 
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72XX Personal 0   0 

75XX Arbetsgivaravgifter 0   0 

0 TOTAL DRIFTSKOSTNAD 2 091 226 1 041 751 1 049 475 

0 DRIFTSKOSTNADSANDEL 67% 
 

36% 

0 0     0 

0 Kapitalkostnader     0 

7821 Avskrivningskostnad 796 000 -627 392 1 423 392 

8400 Räntekostnad 213 000 -254 016 467 016 

0 TOTAL KAPITALKOSTNAD 1 009 000 -881 407 1 890 407 

0 0 0   0 

8999 Resultat 3 100 226 160 343 2 939 883 

 

År 2018 hade fastigheten en kostnad på 3 100 226 kr och en hyresin-

täkt på 1 094 000 kr, dvs den genererar ett stort underskott. Med en in-

vestering på ca 17 mnkr kommer kapitalkostnaderna att öka med 881 

407 kr medan driftskostnaderna kommer att sjunka med ca 1mnkr. 

Detta innebär att totalkostnaden för fastigheten är lägre redan första året 

efter moderniseringen. Det innebär att kommunens invånare och med-

arbetare får en betydligt bättre fastighet till lägre kostnad samtidigt som 

klimatpåverkan minskas. 

4.13 LCC för hela anläggningen 
Totalkostnaderna för en fastighet ger den självkostnadshyra som kan 

tas ut av verksamheterna. Genom att beräkna kostnadsutvecklingen för 

drifts- och kapitalkostnaderna över en längre tid (25 år) fås nedan figur. 

 

 
Figur 2 LCC för ett projekt i sim och sporthallen i Lönsboda 

 

Figuren visar att totalkostnaden vid ett projekt är samma första året 

då ett projekts kapitalkostnader matchar de effektiveringar som går att 

genomföra. Men över 25 år kommer det vara en mycket lönsam inve-
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stering. Orsaken till detta är att energiprisutvecklings påverkan är bety-

dande och att räntan minskar vartefter projektet skrivs av. Ett annat sätt 

att visa detta på är nedan stapeldiagram. 

 

 
Figur 3 Totalkostnader med ett projekt och som visar vilka besparingar som 
uppstår när ett projekt genomförs 

Genom att beräkna kostnaderna för fastigheten för de närmaste 25 

åren syns det tydligt att det är lönsammast att genomföra ett projekt där 

hela fastigheten moderniseras eftersom nettokostnadssänkningen = vins-

ten uppskattas till 29 mnkr. Att fortsätta utan ett projekt medför höga 

energikostnader och en kraftigt stigande kostnad för akutåtgärder då tex 

avloppsrören redan idag har sprickor. 

Ett stort moderniseringsprojekt kommer alltså innebära att kommu-

nen framgent kan erbjuda sportlivet en fin byggnad till fortsatt låg hyres-

nivå.  
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Förädling av Osby kommuns fastighetsbestånd 

1 RELEVANTA LAGAR SAMT FÖRORDNINGAR OCH TOLKNING AV DESSA 
Det finns flera lagar och förordningar som kräver ekonomisk hushållsamhet, resurssnålhet och minime-

ring av miljöpåverkan. Några av dessa lagar och paragrafer är sammanställda i detta kapitel. 

1.1 EG-DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVISERING 
Energieffektiviseringsdirektivet EN 2012/27/EU definierar ett förädlingsprojekt med följande text: ”den 

fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik 

eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållan-

det av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och under normala förhållanden påvisats led 

till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergi-

besparing”  

1.2 KOMMUNALLAGEN  
Kommunallagen (2017:725) reglerar att en kommun kan gå med ett litet överskott över en konjunkturcy-

kel1 men ska inte eftersträva vinst då verksamheten ska vara självkostnadsfinansierade. I Kommunallagen2 

står det även att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommuner ska förvalta 

sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

Att inte genomföra ett effektiviseringsprojekt medför alltså att kommunen fortsätter slösa pengar som i sin 

tur ger försämrat ekonomiskt resultat och minskad soliditet – detta är alltså inte förenligt med Kommunalla-

gen. 

När onödiga driftskostnader omvandlas till kapitalkostnader via re-investeringar minskar driftskostnaderna 

och kapitalkostnaderna ökar. Genom minskad räntekostnad över tiden och minskade akutkostnader i driften 

kommer detta leda till förbättrat resultat. Då resultatet förbättras även det egna kapitalet i balansräkningen 

varmed soliditeten förbättras. 

När en offentlig fastighetsägare växlar sina onödiga driftskostnader mot värdeskapande kapitalkostnader föl-

jer kommunen Kommunallagen. 

1.3 LAG OM KOMMUNAL BOKFÖRING OCH REDOVISNING 
En kommuns ekonomiska styrning regleras av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. För 

att få hjälp att tolka dessa lagar finns Rådet3 för kommunal redovisning som tar fram tex olika policys för hur 

en kommun ska tolka begrepp som investering och hur en kommun ska skriva av sina tillgångar. ”I slutet av 

2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att förvaltningar i kommuner och landsting från och 

med 2014 måste använda komponentredovisning vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 11 kap §12 
2 Kommunallagen (2017:725) 11 kap §1 och §2 
3 www.rkr.se 
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Detta var ett steg i arbetet med att harmonisera redovisningen med den som gäller för bolag där bokförings-

nämnden redan året innan beslutat om användning av komponentredovisning” 4. 

Att bokföra reinvesteringar som kostnader är inte tillåtet. Det är inte heller frivilligt att tillämpa K3 utan kom-

munen måste redovisa på rätt sätt. Grunden för att lyckas med att sluta slösa pengar på onödiga driftskostna-

der är att förstå och tillämpa bokföringsparagraferna så att fakturorna bokförs på rätt sätt!  

För detta arbete krävs att kommunen har riktlinjer för vilka avskrivningstider kommunen ska tillämpa igenom 

hela sitt projekt. Dessa riktlinjer behöver vara något flexibla så att kommunen kan anpassa dem efter varje 

delprojekt som ska göras. 

1.4 LAG OM ENERGI 
Många kommuner har satt sina energieffektiviseringsmål så att de ska uppnås år 2020. Detta följer av ett 

gammalt statligt krav som innebar att 20% skulle uppnås till 2020. Detta mål är sedan 2016 justerat vilket nu 

lyder ”Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i 

termer av tillförd energi i relation till BNP5”. Det finns därtill ett långsiktigare mål som föreskriver en 85% 

minskning av utsläppen till år 2045 samt en ny lag6 som reglerar detta. 

Att sätta miljömål utan ekonomisk kunskap är olyckligt eftersom man då sällan kan tillsätta de resurser som 

krävs för att uppnå målen. Kommunala miljöplaner saknar de oftast realistiska mål – målen är så lågt satta att 

de inte ens går att följa upp för bruset av störningar i mätningarna. Ett betydligt bättre mål är: ”Vi ska genom-

föra alla lönsamma och nödvändiga effektiviseringsåtgärder så snabbt och smidigt som möjligt”. Men då 

måste kommunen veta vad som är lönsamt och nödvändigt. 

1.5 PLAN OCH BYGGLAGEN OCH BOVERKETS BYGGREGLER 
I plan och bygglagen (2010:900) framgår det att en kommuns fastigheter ska underhållas och vara energief-

fektiva7. ”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och 

värmeisolering. Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de 1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan 

ändring av en byggnad än ombyggnad, och 2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara 

uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.” 

Boverkets tar fram flera olika föreskrifter och allmänna råd varav den om fastställande av byggnadens energi-

användning vid normalt brukande och ett normalår, BEN BFS 2016:12 med ändringar till och med BFS 2017:68 

är viktig att känna till om man arbeta med energieffektivisering. 

En fastighetsägare ska se till att alla de byggnader man äger underhålls så att byggnaden fungerar under sin 

livslängd. Det krävs även att en fastighetsägare har kontroll på sin energianvändning. 

 
4 Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. 
5 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivi-
sering/ 
6 Klimatlag (2017:720) 

7 Plan och Bygglagen (2010:900) 8 kap §4 och §5 
8 https://www.boverket.se/Resources/constitutiontextstore/BEN/xml/Konsoliderad_BEN_BFS_2016_12.pdf 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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1.6 MILJÖBALKEN 
I Miljöbalken9 står det att ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara 

energikällor användas.” I Miljöbalken10 framgår det att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig 

verksamhet så långt det inte är orimligt. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om vad som är bästa möjliga 

teknik. I Sverige ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet så långt det inte är orimligt. 

Miljöbalken (1998:808) reglerar att en fastighetsförvaltning ska arbeta aktivt med att minimera sin miljöpå-

verkan. Det finns ett kunskapskrav som innebär att ”de som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 

art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”11. Det finns sär-

skilda krav på att åtgärder ska utföras så att ”särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra för-

siktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.”12 Konsekvensen av dessa skrivningar är att 

man ska ha kunskap om vad som ska göras och åtminstone genomföra de lönsamma åtgärderna. 

Det är alltså helt förbjudet enligt Miljöbalken att förstöra miljön om det är ekonomiskt försvarbart att genom-

föra en åtgärd. 

1.7 ARBETSMILJÖ 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” ska det finnas resurser 

så att personal ska kunna uppnå mål för arbetet eller hantera krav i arbetet. ”Resurserna kan vara: arbetsme-

toder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats…” 

För att lyckas med att bli en energieffektiv kommun krävs följande: 

• Ordning och reda på sina processer, arkiv, ritningar, beslut osv 

• Arbetsbeskrivningar så att alla vet vad de ska göra 

• Verktyg i form av databaser, kalkylverktyg mm så att man kan arbeta effektivt 

• Utbildning av nyanställda och fortbildning av övriga anställda så att man arbetar på samma sätt och 

med samma verktyg för att arbetet inte ska bli personberoende. 

Med ovan punkter skapas grunden för en organisation som arbetar mot samma mål och där det ges möjlig-

heter att nå de mål som finns uppsatta. 

1.8 RÄTTSFALL 
NJA 2009 s. 194 - Vid prövning av en ansökan om tillstånd till utvidgning av en kraftvärmeanläggning har 

MÖD klassat en panna i anläggningen som samförbränningsanläggning enligt 3 § förordningen 

(2002:1060) om avfallsförbränning och en annan panna som avfallsförbränningsanläggning enligt 

 
9 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §5 
10 Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 och 7 §§ 
11 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §2 
12 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §7 
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samma paragraf. Sedan EG-domstolen i ett förhandsavgörande förklarat att klassificeringen skulle grun-

das på andra överväganden än dem MÖD hade gjort, har målet återförvisats till MÖD för fortsatt hand-

läggning. 

MÖD 2009:17 (dom 2009-04-07 i mål M 1114-08) – MÖD fann att ett bolags energihushållning bäst bed-

revs genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna successivt förbättra hushållningen genom flera 

åtgärder som var för sig var mindre omfattande. Bolaget ålades att årligen till tillsynsmyndigheten redo-

visa en energihushållningsplan med uppgifter om planerade energihushållningsåtgärder och en redovis-

ning av genomförda åtgärder. Tillsynsmyndigheten bemyndigades att föreskriva de villkor om energihus-

hållning som kunde aktualiseras av planen. Sådana villkor kan vara mer långtgående än vad som är lön-

samt från enbart företagsekonomiska utgångspunkter. Vidare fann MÖD att bolagets transporter inte 

gav upphov till sådana effekter i närområdet att det fanns anledning att reglera dem genom villkor i till-

ståndet. 

MÖD 2008:23 (dom 2008-06-26 i mål M 6531-06) – Kostnaden för ombyggnad av en barktork för att till-

varata spillvärme, som annars skulle gå förlorad, har inte ansetts vara rimlig. Även ombyggnaden av ett 

kokeri för att minska energiåtgången ansågs svår att motivera från kostnadssynpunkt. Därtill skulle om-

byggnaden medföra genomgripande förändringar som var svåra att överblicka. 

MÖD 2007:56 (dom 2007-12-18 i mål M 1352-07) – Det har som villkor föreskrivits att förbrukningen av 

energi (elektricitet respektive värme) per ton produkt inte får överskrida vissa värden. MÖD konstate-

rade bl.a. att energihushållning har ett egenvärde och att det i vissa fall kan finnas behov av en reglering 

av energianvändningen utöver den som uppnås med generella styrmedel. Domen överklagades till HD 

som inte meddelade prövningstillstånd. 

MÖD 2007:4 (dom 2007-02-13 i mål M 9927-05) – Miljödomstolen gav i deldom bolaget tillstånd att 

uppföra nytt anriknings- och pelletsverk. Naturvårdsverket överklagade domen och yrkade bl.a. att ener-

gifrågan skulle sättas på prövotid med föreskrift att under prövotiden utreda möjligheter till energieffek-

tivisering. I likhet med Naturvårdsverket ansåg MÖD att hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken 

ställer längre gående krav på energihushållning än vad som motsvaras av bolagets arbete enligt PFE 

(Programmet För Energieffektivisering), som är inriktat på åtgärder av företagsekonomiskt intresse. 

MÖD biföll därför Naturvårdsverkets yrkande.  
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Förädling av Osby kommuns fastighetsbestånd 

1 INLEDNING 

Detta dokument fastställer de minimikrav avseende inomhusklimat som ska gälla samt de minimikrav 

avseende luftflöden som skall gälla vid nyinstallation av hela system. Dokumentet definierar även verifi-

eringspunkter och uppföljning av kraven. 

För anläggningar som delvis byggs om/förändras gäller att ljud från ventilation, lufthastigheter i rum och 

luftomsättning ej får försämras jämfört mot de innan entreprenaden rådande nivåerna under verksam-

hetstiderna. Undantag från detta får göras om rådande nivåer överstiger kraven enligt kraven i detta do-

kument. Nivåerna kan då sänka till dessa nivåer. 

Temperaturer nedan avser lufttemperatur i vistelsezon. 

För samtliga nedan angivna börvärden är minvärdet max 2°C under börvärdet under en begränsad tid 

baserat på hastiga klimatförändringar och tröghet i fastighetens klimatsystem. 

2 VERKSAMHETSTIDER 

De generella verksamhetstiderna redovisas nedan, avvikelse på dessa redovisas i respektive hyresavtal. 

Verksamhet Verksamhetstid Verksamhetsdagar 

Förskola 06.00 – 18.00 Mån – Fre 

Skola, klassrum 07.45 - 16.00 Mån – Fre 

Skola, allmänna ut-

rymmen 
07.30 - 16.00 Mån – Fre 

Gymnastiklokal Se resp hyresavtal Se resp hyresavtal 

Äldreboende 00.00 - 24.00 Mån – Sön 

Badhus Se resp hyresavtal Se resp hyresavtal 

Bostäder 00.00 - 24.00 Mån – Sön 

Kontor 07.00 – 17.00 Mån – Fre 

Industrilokal, verk-

stad 
07.00 – 16.00 Mån – Fre 
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3 INOMHUSKLIMAT 

3.1 FÖRSKOLOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav för förskolor. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

(Celsius) 

Temperatur 

övrig tid 

(Celsius) 

Kommentar 

Förskola    

Lekutrymme/ 

vilrum 

21  19 
 

Matrum/allrum 21  19  

Personalrum 21  19  

 

Tabell 1. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. För luftväxling gäller nivåerna i tabell 

2, nedan. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Förskola     

Lekutrymme/ 

vilrum 

 T0,35 T7,0 innebär att q=0,35 l/s 

x A + 7 x p (0,4 p/m2) 

Matrum/allrum 
 T0,35 T7,0 innebär att q=0,35 l/s 

x A + 7 x p (0,4 p/m2) 

Personalrum  T5,0   

WC / städ F15    

 

Tabell 2. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 



Bilaga Inneklimat Sekretess enl OSL (2009:400) Osby kommun 

Energy Service Management i Sverige AB 
Bergstensgatan 4, 263 65 Viken 

www.esmanagement.se 

4 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 3. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet 
Belysningsstyrka, 

lux 

Förskola  

Lekutrymme 300 

Matrum/allrum/vilrum 200 

Personalrum 200 

 

Tabell 4. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Förskola  

Vilrum, undervisningsrum 30 

Lekrum, kontorsrum, personalrum, samtalsrum 35 

Korridorer, WC/Dusch, Omkl.rum 45 

 

Tabell 5. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.2 SKOLOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav för skolor.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhets-

tid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Skolor    

Klassrum, grupp-

rum mm 

21 19 
 

Gymnastikhall 17 15 Behovsanpassas efter 

verksamhet 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhets-

tid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Omklädningsrum 

gym 

Korridorer                            

21 

 

19 

19 

 

17 

 

 

Tabell 6. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Skolor     

Klassrum, grupp-

rum mm. 

 T0,35 T7,0  innebär att q=0,35 l/s x A + 

7 x p 

Gymnastikhall   T17,5  

Omklädningsrum 

gym 

 T5,0  
 

WC F20    

Korridor  T0,35   

 

Tabell 7. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 8. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Skolor  
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Klassrum, samlingssal 500 

Grupprum, kontorsrum 500 

Lärarrum, personalrum 200 

Gymnastikhall 300-500 

Omklädningsrum, WC/dusch, korri-

dor 
200 

 

Tabell 9. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Skolor  

Klassrum, samlingssal 30 

Grupprum, lärarrum, personalrum, kontorsrum 35 

Gymnastikhall, slöjdsal 40  

Matsal 40 

Omklädningsrum, WC/dusch, korridor 45 

 

Tabell 10. Krav på ljudnivå från installationer. 

 
Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.3 ÄLDREBOENDE 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten.  

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Äldreboende    

Boenderum 23 23  

Kök 23 23  

Badrum 23 23  

Övriga lokaler 23 19  

Omklädningsrum 21 19  

 

Tabell 11. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 
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Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Äldreboende     

Boenderum  T0,7  Min 4,0 l/s,sovplats 

WC i boenderum F10   avser WC utan dusch, 

F25 l/s för dusch/wc 

Dagrum, allrum   T5,0  

WC allmän F20    

 

Tabell 12. Minimikrav för luftväxling  

 
För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 13. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider som definieras i respektive byggnadsrapport. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Äldreboende  

Boenderum 200 

Dagrum, allrum 300 

Samlingssal 200 

Hobbylokaler 300 

 

Tabell 14. Belysningskrav, medelnivå. 

 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 
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Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Äldreboende  

Boenderum 30 

Dagrum, allrum 30 

Samlingssal 35 

Hobbylokaler 40 

 

Tabell 15. Krav på ljudnivå från installationer. 

 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.4 BADHUS 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Badhus    

Bassänghall 1-2 grader över 

vattentemperatur 

1-2 grader 

över vatten-

temperatur 

RH 50-55%, anpas-

sas efter årstid 

Gymnastikhall 17-18 17 Behovsanpassas ef-

ter verksamhet 

Omklädningsrum 21 19  

 

Tabell 16. Börvärden för inomhustemperatur. 

 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Vattentempera-

tur verksam-

hetstid 

Min / Bör 

Vattentempera-

tur övrig tid 

Min / Bör 

Kommentar 

Badhus XX 28/30 28/30  

Badhus XX 27/29 27/29  

    

 

Tabell 17. Min- och börvärden för vattentemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 
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Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, 

m2 

l/s, per-

son 

Kommentar 

Badhus     

Bassänghall   T15  

Gymnastikhall   T17,5  

Omklädningsrum  T5,0   

 

Tabell 18. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 19. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Badhus  

Bassänghall 300 

Omklädningsrum 200 

Gymnastikhall 300 

 

Tabell 20. Belysningskrav, medelnivå. 

 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Badhus  

Bassänghall 45 

Omklädningsrum 35 



Bilaga Inneklimat Sekretess enl OSL (2009:400) Osby kommun 

Energy Service Management i Sverige AB 
Bergstensgatan 4, 263 65 Viken 

www.esmanagement.se 

10 

Gymnastikhall 40 

 

Tabell 21. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.5 PERSONALRUM OCH ARBETSLOKALER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Personalrum, Ar-

betslokaler 

21 19 
 

Omklädningsrum 21 19  

Matrum 21 19  

Pentry 21 19  

Vilrum 21 19  

 

Tabell 22. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Personalrum, Ar-

betslokaler 

  
  

Omklädningsrum  T5,0   

Matrum  T5,0   

Pentry F15    

Vilrum  T0,35 +T7,0 innebär att q=0,35 l/s x A + 7 x 

p 

Duschrum med 

fönster 

F15   
Per dusch 

Duschrum utan 

fönster 

F15   
Forcering till 30 l/s.dusch 

WC F15   Per stol 

Städrum  F3,0  Min. 15l/s 

 



Bilaga Inneklimat Sekretess enl OSL (2009:400) Osby kommun 

Energy Service Management i Sverige AB 
Bergstensgatan 4, 263 65 Viken 

www.esmanagement.se 

11 

Tabell 23. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 24. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Skolor  

Omklädningsrum 200 

Matrum 200 

Pentry 200 

 

Tabell 25. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Skolor  

Omklädningsrum 40 

Matrum 35 

Vilrum 35 

 

Tabell 26. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.6 BOSTÄDER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 
Temperatur 

övrig tid 
Kommentar 

Bostäder    

Allmänt 21 20 21 i hygienutrymme 

Sovrum 21 20  

Kök 21 20  

 

Tabell 27. Börvärden för inomhustemperatur 

 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, 

m2 

l/s, per-

son 

Kommentar 

Bostäder     

Allmänt  T0,35  0,5 oms/h 

Sovrum   T4,0  

Kök F10    

Pentry, kokvrå F15    

WC F10    

Bad- eller 

duschrum med 

öppningsbart 

fönster 

F10   

+1 l/s.m2 över 5m2 

Bad- eller 

duschrum utan 

öppningsbart 

fönster 

F15   

+1 l/s.m2 över 5m2 alternativt F10 

och forcering till F30 l/s 

Soprum  F5,0  Torra sopor F0,35 l/s.m2 

 

Tabell 28. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 
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Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 29. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Bostäder  

Allmänt  

Sovrum  

Kök  

 

Tabell 30. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Bostäder  

Vardagsrum 30 

Sovrum 30 

Kök (grundventilation/ 

forceringsflöde) 
35/45 

 

Tabell 31. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.7 KONTOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Kontor    

Kontorsrum 21 19  

Kontorslandskap 21 19  

Konferensrum 21 19  

 
Tabell 32. Börvärden för inomhustemperatur. 
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Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, 

per-

son 

Kommentar 

Kontor     

Kontorsrum  T0,35 +T7,0 Normalt T20l/s.p m.h.t. intern-

laster 

Kontorsland-

skap 

 T0,35 T9,0 
Normalt 15-20 l/s.p 

Konferensrum  T0,35 T9,0 Grundventilation T0,35 l/s.m2 

och forcering till T3,85 l/s.m2. 

Korridor T0,35    

WC F15    

 

Tabell 33. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 34. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Kontor  

Kontorsrum 500 

Kontorslandskap 300 

Konferensrum 500 

 

Tabell 35. Belysningskrav, medelnivå. 
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Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Kontor  

Kontorsrum 35 

Kontorslandskap 40 

 

Tabell 36. Krav på ljudnivå från installationer. 

 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.8 INDUSTRILOKALER OCH VERKSTÄDER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Industri, verkstad    

Kontorsrum 20-21 19  

Konferensrum 20-21 19  

Produktionsyta, 

verkstad 

20-21 19 Vid stillasittande, fysiskt 

mindre ansträngande ar-

bete 

Produktionsyta, 

verkstad 

16 14 Vid rörligt eller fysiskt 

mera ansträngande ar-

bete 

 

Tabell 37. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Industri, verkstad     

Kontorsrum  T0,35 +T7,0  

Konferensrum  T0,35 T9,0 Grundventilation T0,35 l/s.m2 

och forcering till T3,85 l/s.m2. 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Produktionsyta, 

verkstad 

   Anpassas till typ av verksam-

het 

Korridor T0,35    

WC F15    

 

Tabell 38. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 39. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Industri, verkstad  

Kontorsrum 500 

Kontorslandskap 300 

Konferensrum 500 

Produktionsyta, verkstad Anpassas till typ av verksam-

het 

 

Tabell 40. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Industri, verkstad  

Kontorsrum 40 

Kontorslandskap 40 

Produktionsyta, verkstad 55 
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Tabell 41. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

4 VERIFIERINGSPUNKTER 

I byggnader där åtgärder genomförs som påverkar inomhusklimatet görs följande. 

4.1 ÅTGÄRDER SOM BERÖR LUFTMÄNGDER 

I system och rum som berörs av dessa åtgärder mäts luftmängd före och efter åtgärd, därefter stäms 

värdet av mot inomhusklimatkrav (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). 

4.2 ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR TEMPERATUR 
I system och rum som berörs av dessa åtgärder görs mätningar före och efter åtgärden, därefter stäms 

värdet av mot inomhusklimatkrav (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). 

4.3 ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR LJUD FRÅN INSTALLATIONER  
Där åtgärder görs, generellt, som kan påverka ljud från installationer (Luft, Temperatur, Ljus) mäts stick-

provsmässigt i berörda plan/rum före och efter åtgärd, detta för att säkerställa att inte ljud från install-

ationer försämras (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). Installation av 

referensgivare för att dokumentera ljudnivå över tiden föreslås ej vid denna typ av åtgärd. 

4.4 ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA STOMLJUD 
Där åtgärder görs som innebär att byta eller slår samman system till ett större (sammanslagning av flera 

små aggregat, fläktar till ett gemensamt större FTX system), görs en bandbreddsmätning av ljudet före 

åtgärd samt efter åtgärd (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). Installat-

ion av referensgivare för att dokumentera ljudnivå över tiden föreslås ej vid denna typ av åtgärd. 

4.5 ÅTGÄRDER SOM KAN BERÖRA CO2 
Inga mätningar av CO2 kommer att utföras. 

För anläggningar som delvis byggs om/förändras gäller att luftomsättning ej försämras jämfört mot de 

innan entreprenaden rådande nivåerna under verksamhetstiderna. 

Där åtgärder görs som påverkar luftmängder (behovsstyrning) som direkt är kopplade till CO2, vid dessa 

åtgärder mäts inte CO2 före åtgärden utan befintliga luftmängd före åtgärd förutsätts klara ställda krav 

på CO2 som är redovisat tidigare i detta dokument. 

Vid nyinstallationer av hela system skall nya nivåer fastställas enligt aktuella lagar och förordningar. 

I händelse av att nivåerna enligt ovanstående överskrids är detta att betrakta som en större avvikelse. 
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4.6 ÅTGÄRDER SOM KAN BERÖRA LJUS 
Där åtgärder görs som kan påverka ljusstyrkan kommer ljusmätning att utföras efter åtgärd och stäm-

mas av mot de belysningskrav som är bestämda i detta dokument. Referensgivare kommer ej att install-

eras och ljusstyrkan kommer därmed inte att loggas. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Visseltoftaskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som förskola i källareplan. Plan 1 används ej till skola längre. 

Byggnaden behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. Om verksamheten behålls behöver köket moderniseras. 

Det finns dock beslut om att byggnaden ska säljas. För detta krävs att Förskolan i Killeberg flyttas till 

Visseltofta. Därtill behöver en avstyckning göras om byggnaden ska säljas. 

Med en investering som omfattar ca 2,6 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 2,3 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan rusta upp fastigheten med samma totalkostnad 

som idag men med sänkt miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som 

föreslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten 

när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Visseltofta skola (H)  

Area 625 kvm 

Status i nuläge i medel 2,9 poäng 

Mål med projekt 4,5 poäng 

Investeringsbehov 2 559 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 2 290 068 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 20 244 741 sek under livscykeln 

LCC med projekt 20 981 673 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 597 073 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 636 161 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 145 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 112 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden används i dag som förskola. I källaren 

finns även ett kök. Ovanvåningen är mer eller mindre 

tomställd. 

  

 

På gaveln har ett garage byggts som innehåller ett 

portabelt reservkraftverk. 

  

 

Smide behöver rostskyddsbehandlas och målas 

  

 

Det finns ett dieseldrivet reservkraftaggregat på 

fastigheten i garaget på gaveln. 
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Oljetankar. Används till reservkraften 

  

 

Byggnaden värms med hjälp av en värmepump. 

  

 

Oljepannan finns kvar. Bör demonteras och skrotas. 

  

 

Tvättstugan behöver renoveras. 

  

 

Fin trapphall med originalkakel. 
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Värmesystem injusteras. 

  

 

Belysningen består till stor del av T5-lysrör som 

ersätts med LED 

  

 

Matsalen har ny LED-belysning 

  

 

Belysning som inte är LED byts till LED. 

  

 

Nya fönster behövs om bygganden ska behållas. 
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25 år gammalt ventilationsaggregat med en typ av 

återvinning som har låg verkningsgrad. Nytt aggregat 

ersätter det gamla som även då kopplas upp mot styr- 

och regler systemet. 

  

 

Gammal styr- och reglerutrustning till ventilationen. 

Denna behöver bytas ut. 

  

 

Vinden har blivit tilläggsisolerad 

  

 

Elcentralen sitter i köket. Köket behöver 

moderniseras om kommunen behåller byggnaden. 

  

 

Köket behöver renoveras. 
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Kyla till köket är gammal och har passerat sin 

tekniska livslängd. 

  

 

Ventiler är gamla och behöver bytas. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,5 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna.  

I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att kostnader bokför per 

byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder och förbättringar. Med 

en investering om ca 2,5 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. Om plan 1 används / 

hyrs ut kommer byggnadens hyresintäkter öka vilket ger en förbättrad totalekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT KOSTNADSUTVECKLING 

Driftskostnader 351 56 295   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 

61310 Sophämtning 17 0 17 1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav 9 0 9 1,0% 

61625 Fastighetstekniker 28 0 28 1,0% 

61625 Anläggningstekniker 11 0 11 1,0% 

61625 Administration 6 0 6 1,0% 

61700 Akut underhåll 39 30 9 2,0% 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 

62110 El 126 26 99 2,0% 

62310 Olja 0 0 0 2,0% 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 

62810 VA 13 0 13 1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 24 0 24 2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 14 0 14 2,0% 

66100 Reservkraf (rep) 57 0 57 2,0% 
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66200 Brand 4 0 4 1,0% 

73100 Försäkring 3 0 3 1,0% 

73300 Larm 2 0 2 1,0% 

73400 Brandskydd 5 0 5 1,0% 

Kapitalkostnader 212 99 311   

79000 Avskriv-ning 182  182  

85400 Intern-ränta 29  29 0,5% 

Nya avskrivningar  99 99  

Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 7 43 -6   

Driftskostanadsandel 62%  49%  

Hyra 557  612  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 62 % till 49% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 2 117 500 2 117 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 211 750 211 750 

Risk 211 750 211 750 

SUMMA PROJEKTBUDGET 2 541 000 2 541 000 

Avskrivningskostnad 99 100 99 100 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Källare Smide rostskyddsbehandlas och målas  25 000 1 250 

2 Källare Renovera tvättstuga 40 000 2 000 

3 Källare Rent vatten istället för tvättmedel 15 000 750 

4 Källare Ny styr och regler 50 000 1 000 

5 Källare Städa källare 30 000 1 000 

6 Källare Måla väggar och tak 90 000 4 500 

7 Källare Rengör golv i källare 20 000 667 

8 Källare 
Nytt kök med diskmaskiner, fläkt, spisar, kylar och 
frysar 400 000 16 000 

9 Källare Injustera ventilation 15 000 1 500 

10 1 Behandla ytterdörrar 10 000 333 

11 1 Laga och måla alla väggar på hela planet 75 000 5 000 

12 1 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

13 1 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 4 500 
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14 1 Injustera ventilation 15 000 1 500 

15 Vind Injustera och koppla upp ventilationsaggregat 25 000 500 

16 Vind Nytt ventialtionsaggregat 350 000 11 667 

17 Södra fasad Byt fönster 120 000 4 000 

18 Västa fasad Byt fönster 360 000 12 000 

19 Norra fasad Byt fönster 5 000 167 

20 Östra fasad  Byt fönster 360 000 12 000 

  SUMMA   2 117 500 82 583 

  

Projektering, KA, 
besiktning, 
byggledning 10% 211 750 8 258 

  Risk 10% 211 750 8 258 

  SUMMA   2 541 000 99 100 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. Om byggnaden behålles bör även solceller monteras på taket. Denna åtgärd finns dock 

inte med i förslaget men beräknas innebära en minskning av el med ytterligare 20MWh/år 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 103 145 125 748 23,0 0 80 112 99 298 22% 26 450 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 103 145 125 748 23,0 0 80 112 99 298 22% 26 450 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 40 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi inte 

påverkas nämnvärt över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam, men om plan 1 kan hyras ut alternativt 

byggas om till boende och hyras ut kommer totalekonomin att förbättras nämnvärt. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 13 891 11 601 2 290 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 

61310 Sophämtning 574 574 0 

61510 Sotning/myndighetskrav 299 299 0 

61625 Fastighetstekniker 957 957 0 

61625 Anläggningstekniker 391 391 0 

61625 Administration 217 217 0 

61700 Akut underhåll 1 590 373 1 217 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 

62110 El 5 101 4 028 1 073 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 

62810 VA 456 456 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 978 978 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 560 560 0 

66100 Reservkraf (rep) 2 308 2 308 0 

66200 Brand 129 129 0 

73100 Försäkring 111 111 0 

73300 Larm 56 56 0 

73400 Brandskydd 163 163 0 

Kapitalkostnader 6 354 9 327 -2973 

Avskrivningar 5 472 5 472 0 

Intern ränta 882 882 0 

Nya avskrivningar 0 2 973 -2 973 

Ny internränta 0 0 0 

Resultat 20245 20928 -683 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Visseltofta idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Visseltofta idrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaderna behöver målas. 

  

 

Taket behöver tvättas för att förlänga livslängden 
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Tak behöver tvättas för att förlänga livslängden på 

takpannorna. 

  

 

Byggnaden behöver målas. 

  

 

Fönster behöver renoveras/målas. 

  

 

Dörrar behöver renoveras/målas. 
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Röjning av växtlighet till WC behövs 

  

 

Städning är inte utfört på länge 

  

 

Parkeringen som verkar vara en bandyplan 
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Fotbollsplanen saknar belysning. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten skolan i Killeberg. Befintliga byggnader är i dåligt skick och läcker energi. Att bygga om 

dessa till välfungerande och kostnadseffektiva lokaler är inte effektivt. Istället har kommunen 

beslutat att skolan rivas och en ny skola ska byggas vid idrottsplatsen. När detta är gjort lämnas 

barackerna tillbaka. 

Om en ny och resurseffektiv skola byggs kommer det sänka kommunens totala kostnader med ca 45 

mnkr. Det är alltså lönsamt att bygga en ny skola istället för att använda den gamla. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Killebergsskolan (H)  

Area 1 650 kvm 
Status i nuläge i medel 1,9 poäng 
Mål med projekt 5 poäng 
Investeringsbehov 41 250 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 45 711 153 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 90 828 741 sek under livscykeln 
LCC med projekt 46 428 588 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 702 661 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 443 082 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 200 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 40 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan. Inga åtgärder är aktuella eftersom byggnaderna ska 

rivas. 

 

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Killebergsskolan är omodern och nedsliten. Den ska 

rivas och ersättas med en ny. 

 

  

 

Skorstenen håller på att sakta falla samman. 

  

 

 

  

 

Skolan är nedsliten 

  

 

Belysningen är omodern. 
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Denna typ av ventilationslösningar är inte bra för 

barnen.  

  

 

Barackerna ska återlämnas när Killebergsskolan är 

byggd. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 

5 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola. Det är därtill redan beslutat i kommunen att så ska ske. 

5.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram fyra olika kalkyler som baseras på nyckeltal. 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA   

Befintlig driftskostnad 1 795 208 kr/år 

Avskrivningskostnad 781 300 kr/år 

Summa totalkostnad 2 576 508 kr/år 

Förändring av hyra 1 174 008 sek/år 

Hyra per kvm 1 482 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1 HELT NYA BYGGNADER MED BRA KVALITET 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 41 250 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 825 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 577 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 402 500 kr/år 

Hyra per kvm 850 sek/år 
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KALKYL ALTERNATIV 2 HELT NYA BYGGNADER - MEN DYRARE   

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 49 500 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 1 237 500 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 660 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 897 500 kr/år 

Hyra per kvm 1 150 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 3 HELT NYA BYGGNADER MELLANALTERNATIV 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 45 375 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 008 333 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 618 750 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 627 083 kr/år 

Hyra per kvm 986 sek/år 

 

5.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

fyra olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Det ska påpekas att nuvarande skola skulle behöva renoveras för 

minst 10 mnkr om den ska användas i framtiden vilket inte är inräknat i kalkylerna. 
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5.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1 är billigast med en byggnad med låg kvalitet där arbetet med låga driftskostnader 

är mindre viktigt är dyrast. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Hemgården i Killeberg så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används byggnaden av PRO. Det finns även ett utrymme på ovanvåningen som är inrett för 

fritids men det är oklart hur detta nyttjas. 

Förslagsvis säljs fastigheten och verksamheten flyttas till den nya skolan som planeras vid 

fotbollsplanen för att samordna personal och lokaler på ett bättre sätt. 

Behålls fastigheten behöver det investeras 1 mnkr för att säkerställa kvaliteten de närmaste 30 åren. 

 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Hemgården Killeberg  

Area 290 kvm 

Status i nuläge i medel 2,4 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 1 000 560 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 580 124 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 4 374 247 sek under livscykeln 

LCC med projekt 5 010 743 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 130 871 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 155 767 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 67 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 11 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Hemgården används idag sporadiskt av PRO. 

Byggnaden bör säljas. 

  

 

All belysning byts till LED 

  

 

 

  

 

Värmesystemet kräver en injustering 

  

 

Fritidsverksamheten på plan 2 verkar inte vara igång.  
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Byggnaden ventilera av totalt 5 frånluftsfläktar. Ett 

nytt ventilationssystem behövs. 

  

 

 

Vinden är bara delvis isolerad. Kompletterande 

isolering behöver göras. 
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Dörren till ett kallt vindsutrymme är en vanlig 

oisolerad innerdörr. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,4 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 78 14 64  
60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 

61310 Sophämtning 2 0 2 1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav 1 0 1 1,0% 

61625 Fastighetstekniker 13 0 13 1,0% 

61625 Anläggningstekniker 5 0 5 1,0% 

61625 Administration 3 0 3 1,0% 

61700 Akut underhåll 1 0 1 2,0% 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 

62110 El 34 14 20 2,0% 

62310 Olja 0 0 0 2,0% 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 

62810 VA 6 0 6 1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 5 0 5 2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 3 0 3 2,0% 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 

66200 Brand 4 0 4 1,0% 

73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 

73300 Larm 0 0 0 1,0% 

73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 47 41 88  
79000 Avskriv-ning 43  43  
85400 Intern-ränta 4  4 0,5% 

Nya avskrivningar  41 41  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 6 26 -1  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 62% till 42% vilket medför 

att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 833 800 833 800 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 83 380 83 380 

Risk 83 380 83 380 
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SUMMA PROJEKTBUDGET 1 000 560 1 000 560 

Avskrivningskostnad 40 554 40 554 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Fasad Renovera dörrar 6 000 200 

2 Fasad Måla panel 62 500 3 125 

3 Fasad Måla fönster 10 000 333 

4 Fasad Ny brandutrymningsstege 25 000 833 

5 Tak Tvätta tak 40 000 1 333 

6 Tak Solceller 60 000 2 000 

7 1 All belysning byts till LED 52 500 3 500 

8 1 Injustering av värmesystem 31 300 2 087 

9 1 Nedsäkring 4 000 133 

10 2 Laga och måla väggar 37 500 1 250 

11 2 Nytt ventilationsaggregat 250 000 8 333 

12 2 Nytt kanalsystem 170 000 5 667 

13 2 Tilläggisolering av vind 20 000 667 

14 2 Ny styr och regler 50 000 3 333 

15 2 Måla innedörrar 15 000 1 000 

 SUMMA  833 800 33 795 

 Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 83 380 3 380 

 Risk 10% 83 380 3 380 

 SUMMA  1 000 560 40 554 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI           

 
Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 21 67 34 422 3,5 6 11 36 20 092 46% 14 330 

Värme - FJV           

Värme - Olja           

Vatten           

Summa 21 67 34 422 3,5 6 11 36 20 092 46% 14 330 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 25 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi inte 

påverkas särskilt negativt över tiden.  
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastighetsbeståndet stäcker sig 

till 2050 görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet 

tillämpas för investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam men flertalet åtgärder 

behöver genomföras för att huset ska kan användas ytterligare 30 år. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 2 952 2 372 580 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 

61310 Sophämtning 83 83 0 

61510 Sotning/myndighetskrav 24 24 0 

61625 Fastighetstekniker 444 444 0 

61625 Anläggningstekniker 182 182 0 

61625 Administration 101 101 0 

61700 Akut underhåll 37 37 0 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 

62110 El 1 396 816 580 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 

62810 VA 212 212 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 187 187 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 105 105 0 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

66200 Brand 129 129 0 

73100 Försäkring 52 52 0 

73300 Larm 0 0 0 

73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 422 2 639 -1217 

Avskrivningar 1 293 1 293 0 

Intern ränta 129 129 0 

Nya avskrivningar 0 1 217 -1 217 

Ny internränta 0 0 0 

Resultat 4374 5011 -636 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Killebergs idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Killebergs idrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Hjärtesjön så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används byggnaderna för friluftslivet och det finns rum att hyra. Byggnaden har nyligen målats 

utvändigt men det finns mer att göra för att säkerställa kvalitet bland annat finns enklare åtgärder för 

fönster och tak att utföra. 

Med en investering som omfattar ca 590 kkr går det att sänka driftkostnaderna med 1 187 kkr de 

närmaste 30 åren. Genomförs inte åtgärderna behöver dyrare insatser genomföras framöver istället 

då det finns byggnadsfel i husen. 

Fastighetens kostnader över livscykeln blir 337 000 kr lägre med projektet över livscykeln. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Hjärtasjötorpet  

Area 337 kvm 

Status i nuläge i medel 2,5 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov 588 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 186 779 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 7 348 964 sek under livscykeln 

LCC med projekt 7 012 407 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 222 106 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 218 414 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 221 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 122 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Takplåt byts till taktegel för att återskapa rätt 

kulturvärde 

  

 

Takpannor tvättas för att förlänga livslängden 

  

 

Utearmaturer byts ut 
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Taket tvättas för att förlänga livslängden på 

takpannorna 

  

 

Fönsterplåten är felmonterad. Risk för 

vatteninträngning och rötskador.  

  

 

Fönster behöver målas 

  

 

Köket kan rustas upp i tidstypisk anda. Ett projekt 

för tex eleverna på Lernia. 
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Elskåpet behöver bytas ut då dörren inte går att 

stänga. 

  

 

 

  

 

Smida rostskyddsbehandlas och målas. 

  

 

Rum för uthyrning 
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Rum för uthyrning 

  

 

Soptunnan får nytt fodral. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 103 29 74   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 0 0 0 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 1 0 1 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 15 0 15 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 6 0 6 1,0% 
61625 Administration 3 0 3 1,0% 
61700 Akut underhåll 3 1 2 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 66 28 38 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 0 0 0 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 1 0 1 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 6 0 6 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 2 0 2 1,0% 

Kapitalkostnader 108 28 137   

79000 Avskriv-ning 76  76  
85400 Intern-ränta 32  32 0,5% 
Nya avskrivningar  28 28  

0
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Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -21 -1 4   

Driftskostanadsandel 49%  35%  
Hyra 190  215  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 49 % till 35% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 490 000  490 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 49 000  49 000 

Risk 49 000  49 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 588 000  588 000 

Avskrivningskostnad 28 341  28 341 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningskostn
ad 

1 Fasad Utearmaturer byts ut 3 000 200 

2 Fasad 
Fönsterplåten är felmonterad. Risk för 
vatteninträngning och rötskador. 12 000 400 

3 Fasad Fönster behöver målas 12 000 600 

4 Fasad 
Elskåpet behöver bytas ut då dörren inte går att 
stänga. 3 000 150 

5 Plan 1 
Köket kan rustas upp i tidstypisk anda. Ett 
projekt för tex eleverna på Lernia. 30 000 2 000 

6 Tak 
Takplåt byts till taktegel för att återskapa rätt 
kulturvärde 112 500 3 750 

7 Tak Takpannor tvättas för att förlänga livslängden 15 000 750 

8 Ute Smida roskskyddsbehandlas och målas. 15 000 1 071 

9 Ute Soptunnan får nytt fodral. 5 000 333 

10   Bergvärmepump + kulvert 120 000 8 000 

11   Borrhål+kulvert 80 000 2 000 

12   Nytt värmesystem 82 500 2 063 

13   Nedsäkring 4 000 800 

14   Solceller på ladan 45 000 1 500 

  SUMMA   490 000 23 617 

  
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 10% 49 000 2 362 

  Risk 10% 49 000 2 362 

  SUMMA   588 000 28 341 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     
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  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 51 221 66 371 18 5 28 122 38 116 45% 28 254 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 51 221 66 371 18 5 28 122 38 116 45% 28 254 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer inte justeras initialt. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 337 kkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 4 103 2 916 1 187 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 38 38 0 
61625 Fastighetstekniker 516 516 0 
61625 Anläggningstekniker 211 211 0 
61625 Administration 117 117 0 
61700 Akut underhåll 134 93 41 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 689 1 542 1 146 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 20 20 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 235 235 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 63 63 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 80 80 0 

Kapitalkostnader 3 246 4 096 -850 
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Avskrivningar 2 280 2 280 0 
Intern ränta 966 966 0 
Nya avskrivningar 0 850 -850 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 7349 7012 337 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten BRIO huset i Osby. 

Idag används fastigheten som museum och kontor och består av flera äldre byggnadskroppar som 

blivit påbyggda vid flera tillfällen.  

Det finns flera olika alternativ för fastigheten: 

• Att renovera och bygga om fastigheten till bostäder kräver troligtvis en investering om ca 10-

15000 kr/kvm vilket medför en total investering om ca 100-150 mnkr. 

• I fastigheten finns ett museum som behöver mer yta. Det finns intresse om att utveckla 

muséet om EU kan bidra med finansiering. 

• De tomställda lokalerna ka konverteras till ett ”anti-energi-slöseri-centrum” dit kommuner 

och andra fastighetsägare kan komma och studera hur det borde se ut i en energismart 

fastighet och hur det ser ut idag. Lokalen kan även inrymma utbildningslokaler mm så att 

man kommer till Briohuset för att lära sig vad som kan göras och lämna Brio huset med en 

handlingsplan så att arbetet blir utfört. Denna typ av åtgärder kan få EU-stöd. 

• Ett annat alternativ är att riva byggnaderna till en kostnad om ca 2000kr/kvm dvs ca 20-25 

mnkr. Då flyttas muséet flyttas till en annan byggnad på gamla Naturbruksområdet. 

• Det sista alternativet men som torde vara bäst för kommunen är att sälja fastigheten till en 

privat fastighetsutvecklare som kan utveckla fastigheten med externa resurser. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 
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• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Fastigheten består av flera sammanhängande 

byggnadskroppar som är uppförda vid olika tider. 

  

 

Skötseln av fastigheten har många brister. 

  

 

Fönster behöver renoveras/målas 

  

 

Det syns i statistiken att värmen sänkts i huset 

mellan 2018 och 2019 

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Fjärrvärmecentralen är över 30år och behöver 

bytas ut. 

  

 

Styr- och reglersystemet är gammalt och behöver 

bytas ut. 

  

 

Det finns lager av gamla saker där en stor del 

aldrig kommer att användas igen. Det behöver 

genomföras en storrensning och katalogisering av 

kvarvarande saker för att dessa ska kunna 

återanvändas. 

  

 

Merparten av radiatorsystemet är i dåligt skick. 

  

 

Omodern belysning i källaren 
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Ventiler behöver bytas 

  

 

Prylar ligger i högar.  

  

 

Byggnaderna har många tomma kontorslokaler 

  

 

Innergården behöver renoveras. 
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Målning och uppfräschning av alla invändiga ytor 

behöver utföras. 

  

 

Installationer, tak mm är i dåligt skick. 

  

 

Stora tomma ytor 

  

 

Gammalt ventilationsaggregat med låg 

verkningsgrad detta behöver bytas ut. 
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Äldre kylmaskin som idag är avställd.  

  

 

Takpannorna har glidit ner. Stor risk för 

vattenläckage inom kort. 

  

 

Ett flertal ventilationsaggregat som behöver bytas. 

  

 

Installationerna behöver gås igenom och anpassas 

efter framtida behov. 
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Fasaderna behöver renoveras. 

  

 

 

  

 

Fönsterna behöver renoveras innan det är för sent. 
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Hängrännor, stuprör och dränering behöver bytas 

ut. 

  

 

Fasaden behöver moderniseras. 

  

 

Markiserna är sönder och behöver bytas ut. 
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Värmefläkt som behöver demonteras. Hela 

värmesystemet behöver gås igenom och nya 

radiatorer behöver monteras. 

  

 

Ett av flera förråd med prylar 

  

 

Demonterad köksutrustning. När kommer denna 

användas igen? 

  

 

BRIOs historiska föremål. Var ska dessa förvaras? 
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Majoriteten av all belysning är modern och 

behöver bytas. 

  

 

Nyare och demonterad kåpa. När ska denna 

användas? 

  

 

Ett annat exempel på omodern belysning som 

behöver bytas. 

  

 

Innergården behöver renoveras. Risk för 

vattenläckage nedåt i byggnaden. 
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Kontor som är renoverat och kan hyras ut igen. 

  

 

Läckage i undertaket från läckande 

ventialtionsaggregat. 

  

 

Kontor som skulle kunna hyras ut. 
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Stort kontor som skulle kunna hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 
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Största ventilationsaggregatet som är tekniskt slut. 

  

 

Pump av äldre och energislösande modell 

  

 

Gammal och uttjänt styr och reglerteknik. 

  

 

Takpannorna behöver ersättas. Risk för läckage. 
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Kylmaskiner behöver bytas ut. 

Taket behöver målas alt bytas ut. 

  

 

Läckage i undertak från läckage. 

  

 

En av flera radiatorer som är tekniskt slut. 

  

 

All ventilation behöver dimensioneras för framtida 

behov. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,4 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
För att kunna genomföra en riktig kalkyl är det av vikt att kommunen kommer fram till vad de vill 

göra med fastigheten. Varje år kostar fastigheten 2 mnkr i driftskostnader.  

Att riva byggnaderna kostar ca 20-25 mnkr och att renovera upp byggnaderna till en modern 

standard kräver en investering på ca 150 mnkr.  

Alternativet till rivning eller renovering är en försäljning av fastigheten. Detta medför att muséet och 

övriga verksamheter kan flytta till andra tomma lokaler som kommunen äger och som idag stor 

tomma. 

I denna rapport har vi räknat med att byggnaden rivs och att fastigheten i framtiden försäljs. 

Framtida försäljningsintäkter ingår inte i kalkylen. 

4.1 Resultaträkningen 
RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 814 1 814 0 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 7 7 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning
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61510 Sotning/myndighetskrav 3 3 0 

61625 Fastighetstekniker 491 491 0 

61625 Anläggningstekniker 201 201 0 

61625 Administration 111 111 0 

61700 Akut underhåll 17 17 0 

61910 Fastighetsskatt 92 92 0 

62110 El 216 216 0 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 483 483 0 

62810 VA 85 85 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 1 1 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 37 37 0 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

66200 Brand 0 0 0 

73100 Försäkring 61 61 0 

73300 Larm 9 9 0 

73400 Brandskydd 1 1 0 

Kapitalkostnader 599 855 1453 

79000 Avskriv-ning 512  512 
85400 Intern-ränta 86  86 

Nya avskrivningar  855 855 

Ny internränta  0 0 

Resultat -124 -959 0 

Driftskostanadsandel 75%  0% 
Hyra 2537  1453 

Genom att riva byggnaderna kommer driftskostnaderna att minimeras vilket är en lönsam åtgärd för 

kommunen. 

4.2 Investeringar 
För att riva en byggnaderna på fastigheten krävs en insats om ca 25 mnkr. 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att bli noll kronor vid en rivning. Om kommunen istället låter byggnaderna stå kvar 

utan någon annan insats kommer nettokostnaderna vara enligt nedan diagram(kkr). Dvs det är 

betydligt billigare för kommunen att ha en fastighet utan byggnader än att låta den stå kvar och 

förfalla. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 47 mnkr. Till detta kan en intäkt 

tillkomma om fastigheten försäljs. 
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 67 454 0 67 454 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 250 0 250 
61510 Sotning/myndighetskrav 97 0 97 
61625 Fastighetstekniker 17 062 0 17 062 
61625 Anläggningstekniker 6 980 0 6 980 
61625 Administration 3 878 0 3 878 
61700 Akut underhåll 686 0 686 
61910 Fastighetsskatt 3 207 0 3 207 
62110 El 8 763 0 8 763 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 19 594 0 19 594 
62810 VA 2 960 0 2 960 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 24 0 24 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 1 513 0 1 513 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 2 118 0 2 118 
73300 Larm 299 0 299 
73400 Brandskydd 21 0 21 

Kapitalkostnader 17 958 43 598 -25640 

Avskrivningar 15 372 15 372 0 
Intern ränta 2 586 2 586 0 
Nya avskrivningar 0 25 640 -25 640 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 85412 43598 41814 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Kommunhus så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som administrationsbyggnad. 

Byggnaden är nyligen renoverad men vissa funktioner för värme och ventilation är inte optimerade 

och behöver byggas om. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kommunhus, Sotaren 9 o 10 
Area 1 837 kvm 
Status i nuläge i medel 3,9 poäng 
Mål med projekt 4,7 poäng 
Investeringsbehov 632 220 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 1 735 746 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 94 223 522 sek under livscykeln 
LCC med projekt 93 740 217 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 020 653 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 015 552 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 180 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 155 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 
  

FOTO  KOMMENTAR  

  

Kommunhuset har nyligen renoverats  

    

  

Solcellsanläggningen behöver ses över eftersom 
mätaren visa på 0 kW  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,7 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 0,6mnkr kommer hyran kunna sänkas något. Över tiden 

blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 617 43 574 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 21 0 21 
61510 Sotning/myndighetskrav 6 0 6 
61625 Fastighetstekniker 121 0 121 
61625 Anläggningstekniker 49 0 49 
61625 Administration 27 0 27 
61700 Akut underhåll 42 0 42 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 156 21 135 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 117 21 96 
62810 VA 9 0 9 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 10 0 10 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 14 0 14 
66100 Reservkraf (rep) 7 0 7 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 15 0 15 
73300 Larm 22 0 22 
73400 Brandskydd 4 0 4 

Kapitalkostnader 2354 42 2396 

79000 Avskriv-ning 1701  1701 

0
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85400 Intern-ränta 653  653 
Nya avskrivningar  42 42 
Ny internränta  0 0 

Resultat -12 -1 -11 

Driftskostanadsandel 21%  19% 
Hyra 2983  2981 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 21 % till 19% vilket 

medför att en liten förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1  

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Kontrollera solceller så att dessa fungerar 10 000 333 

2 Injustering av ventilation 25 000 1 667 

3 Utöka styr & regler med inomhusgivare mm 200 000 13 333 

4 Zonstyrning av värme 200 000 13 333 

5 Injustering av värmesystem 91 850 6 123 

  SUMMA 526 850 34 790 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 52 685 3 479 

  Risk 52 685 3 479 

  SUMMA 632 220 41 748 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 168 91 156 410 18,9 0 149 81 139 562 11% 16 849 

Värme - FJV 163 89 117 060 25,8   137 74 98 453 16% 18 607 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 330 180 273 470 44,8 0 285 155 238 015 14% 35 456 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 2 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 0,4 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 23 598 21 862 1 736 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 737 737 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 209 209 0 
61625 Fastighetstekniker 4 207 4 207 0 
61625 Anläggningstekniker 1 721 1 721 0 
61625 Administration 956 956 0 
61700 Akut underhåll 1 704 1 704 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 345 5 481 864 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 749 3 877 872 
62810 VA 327 327 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 414 414 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 552 552 0 
66100 Reservkraf (rep) 264 264 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 518 518 0 
73300 Larm 751 751 0 
73400 Brandskydd 143 143 0 

Kapitalkostnader 70 626 71 878 -1252 

Avskrivningar 51 033 51 033 0 
Intern ränta 19 593 19 593 0 
Nya avskrivningar 0 1 252 -1 252 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 94224 93740 483 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten Ekebo så 

att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används byggnaden som matsal och kök åt eleverna på gymnasiet. Boende i seniorboendet i 

kvarteret har även de möjlighet att köpa lunch i matsalen. I byggnaden finns även några möteslokaler 

som går att hyra. 

Beläggningsnivån är mycket låg vilket gör energinyckeltalen ovanligt höga. Detta beror troligtvis på 

att byggnaden saknar eget fjärrvärmeabonnemang utan får värme via grannfastigheten. 

Byggnaden behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Med en investering som omfattar ca 4 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 9 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 4,5 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. Konferensrummen byggs om till skolsalar för gymnasiet. 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Ekebo  

Area 1 100 kvm 

Status i nuläge i medel 2,9 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 4 080 600 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 9 211 880 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 36 177 380 sek under livscykeln 

LCC med projekt 32 564 101 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 056 658 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 993 889 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 337 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 172 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har utmärkta tak för solceller 

  

 

Utemiljön behöver åtgärdas 

  

 

Hängrännor och stuprör behöver bytas. Husets 

dräneringssystem behöver spolas och filmas innan 

eventuell fler åtgärder behövs. 

  

 

Fönsterpartier behöver bytas ut. 
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Invändigt solskydd är i dåligt skick och behöver 

bytas ut 

  

 

Rent vatten system installeras i tvättstugan 

  

 

Ventiler behöver bytas och hela värmesystemet 

justeras in. 

  

 

Radiatortermostater byts i samband med 

injusteringen. 
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Byggnaden saknar egen fjärrvärmecentral. Värme fås 

via en fjärrvärmecentral som Osbybostäder äger. 

Mätning av värmeanvändningen är bristfällig och det 

går inte att styra värmen på ett bra sätt. 

Installera en egen fjärrvärmecentral för byggnaden. 

  

 

 

Byggnadens belysning byts till LED. 

  

 

Arbete med att byta ut styr- och reglersystemet pågår. 

Kompletteras med styrning med hjälp av 

inomhusgivare. 

  

 

Läckage i taket behöver åtgärdas. I samband med 

detta tilläggsisoleras taket innan takduk och solceller 

monteras. 
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Plåtgaller har satts framför tilluftsdonen på ett sätt 

som gör att omblandningen försämras. 

  

 

Ett nytt ventilationsaggregat håller på att installeras. 

Ventilationen i resten av huset behöver också bytas 

ut. 

  

 

Det finns stora toppar i eleffektuttaget. Detta gör att 

elnätskostnaden blir hög. 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 4 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir driftsnettot förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 689 228 461   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 28 0 28 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 7 0 7 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 48 5 43 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 20 1 19 1,0% 
61625 Administration 11 0 11 1,0% 
61700 Akut underhåll 50 25 25 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 167 74 94 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 180 82 97 2,0% 
62810 VA 29 1 28 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 90 40 50 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 7 0 7 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 6 0 6 1,0% 
73100 Försäkring 6 0 6 1,0% 
73300 Larm 41 0 41 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

0
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Kapitalkostnader 311 187 498   

79000 Avskriv-ning 240  240  
85400 Intern-ränta 72  72 0,5% 
Nya avskrivningar  187 187  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -42 41 19   

Driftskostanadsandel 69%  48%  
Hyra 959  978  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 69 % till 48% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 3 400 500 3 400 500 
Projektering, KA, besiktning, byggledning 340 050 340 050 
Risk 340 050 340 050 
SUMMA PROJEKTBUDGET 4 080 600 4 080 600 
Avskrivningskostnad 186 620 186 620 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningsko
stnad 

1 1 Koppla bort värme från grannfastigheten 10 000 333 

2 1 Installera värmeväxlare och teckna abonnemang. 
150 
000 5 000 

3 1 
Komplettera styr med inomhusgivare och koppla upp köks 
aggregat 

100 
000 2 000 

5 1 Ny informations TV 3 000 100 

6 1 Byt belysning till LED 
150 
000 5 000 

7 1 Injustera värme inkl byte av termostater 
110 
000 11 000 

8 1 Injustera ventilation 55 000 5 500 

9 1 Nytt undertak i matsal 
100 
000 3 333 

10 1 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 10 000 333 

11 1 
Laga och måla alla väggar på hela planet samt inred 
konferensrum till klassrum 

112 
500 3 750 

12 1 
Bygg om ventilationsdon för bättre luftomsättning i vissa 
rum. 60 000 6 000 

13 1 Upprusta tvättstuga med rent vatten 30 000 2 000 

14 2 Nytt ventilationsaggregat för kök inklusive enjya system. 
600 
000 40 000 

15 Fasad Dränera om huset 
375 
000 12 500 

16 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

17 Fasad Byt stuprör och hängrännor 50 000 1 667 
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18 Fasad Nya fönsterpartier 
500 
000 16 667 

19 Fasad Nya markiser 
200 
000 13 333 

20 Tak 
Byt papptak samt placera solceller mot söder. 
Tilläggsisolera 

562 
500 18 750 

21 Tak Byt takpapp och lägg takplåt mot norr. Tilläggsisolera 
187 
500 6 250 

22 Utomhus Ta bort växtligheten och mossa runt huset 25 000 1 667 

  SUMMA   
3 400 

500 155 517 

  
Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 10% 

340 
050 15 552 

  Risk 10% 
340 
050 15 552 

  SUMMA   
4 080 

600 186 620 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 111 101 167 486 25,0 38 48 44 93 736 57% 73 750 

Värme - FJV 257 235 179 619 117,6   139 128 97 299 46% 82 320 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 367 337 347 105 142,6 38 187 172 191 035 49% 156 070 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 41kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,6 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 26 838 17 627 9 212 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 974 974 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 243 243 0 
61625 Fastighetstekniker 1 684 1 510 174 
61625 Anläggningstekniker 689 654 35 
61625 Administration 383 383 0 
61700 Akut underhåll 2 041 1 026 1 014 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 795 3 803 2 992 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 7 287 3 947 3 340 
62810 VA 1 002 967 35 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 3 655 2 032 1 623 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 268 268 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 191 191 0 
73100 Försäkring 195 195 0 
73300 Larm 1 433 1 433 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 9 339 14 938 -5599 

Avskrivningar 7 188 7 188 0 
Intern ränta 2 151 2 151 0 
Nya avskrivningar 0 5 599 -5 599 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 36177 32564 3613 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Väktaren så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden av som boende för äldre och som gruppbostad.  

Byggnaden är i gott skick men behöver energioptimeras. Därtill passar taket utmärkt för solceller. 

Investeringen kommer att generera en vinst på ca 1,1 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Väktaren Gruppbostad  

Area 2045 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 828 240 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 2 763 092 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 49 277 223 sek under livscykeln 

LCC med projekt 48 165 571 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 535 066 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 515 536 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 118 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 96 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 

 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Taket passar utmärkt för solceller 

  

 

Radiatorer saknar termostater. Detta medför en 

övertemperatur. Termostater monteras och en 

värmeinjustering behöver utföras. 

  

 

Ventilationsaggregat från 2008 

  

 

Att montera en armatur för badkar utan ho och 

avlopp är inte fackmässigt. 
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Taket behöver tvättas 

  

 

Motorventil läcker. 

  

 

 

 

 

Ny styr och regler behövs. Nuvarande är anpassad för 

en villa. 

  

 

Reservdelar sorteras. Det som kan tas till vara och 

återanvändas sparas. Övrigt kastas. 
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Rutan har en spricka 

  

 

Många elmätare gör att de fasta elnätsavgifterna blir 

höga 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

(tabell nedan i kkr) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄD-
LING 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADS-
UTVECKLING 

Driftskostnader 567 68 499   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 24 0 24 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 6 0 6 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 90 0 90 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 37 0 37 1,0% 
61625 Administration 20 0 20 1,0% 
61700 Akut underhåll 74 25 49 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 24 0 24 1,0% 
62110 El 76 32 44 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 126 11 115 2,0% 
62810 VA 47 0 47 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 2 0 2 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 12 0 12 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 10 0 10 1,0% 
73100 Försäkring 10 0 10 1,0% 
73300 Larm 10 0 10 1,0% 
73400 Brandskydd 13 0 13 1,0% 

Kapitalkostnader 913 55 968   

79000 Avskriv-ning 572  572  
85400 Intern-ränta 341  341 0,5% 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning
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Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 MEDEL
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Nya avskrivningar  55 55  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -34 13 29   

Driftskostanadsandel 38%  34%  
Hyra 1446  1497  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 38 % till 34% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status.  

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 690 200 690 200 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 69 020 69 020 

Risk 69 020 69 020 

SUMMA PROJEKTBUDGET 828 240 828 240 

Avskrivningskostnad 55 048 55 048 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Källare Ny styr och regler inklusive innegivare 100 000 6 667 

2 Källare Städa undercentral 1 200 40 

3 Källare Byt motorventil 3 000 200 

4 1 Byt söndrigt glas 3 000 200 

5 Hela huset Injustera värme inkl byte av termostater 190 000 19 000 

6 Hela huset Injustera ventilation 95 000 9 500 

7 Tak Placera solceller mot söder 288 000 9 600 

8 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 667 

9 Källare Minska antalet elabonnemang 10 000 1 000 

  SUMMA   690 200 45 873 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 69 020 4 587 

  Risk 10% 69 020 4 587 

  SUMMA   828 240 55 048 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  

Före Förädling Efter 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 
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El 47 25 75 750 0 27 20 11 43 590 57% 32 160 

Värme - FJV 172 93 125 810 15   157 85 114 860 9% 10 950 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 220 118 201 561 15 27 178 96 158 451 19% 43 110 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 13 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 1,1 mnkr. (tabell nedan i kkr) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 21 878 19 115 2 763 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 845 845 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 195 195 0 
61625 Fastighetstekniker 3 130 3 130 0 
61625 Anläggningstekniker 1 280 1 280 0 
61625 Administration 711 711 0 
61700 Akut underhåll 3 010 1 996 1 014 
61910 Fastighetsskatt 817 817 0 
62110 El 3 073 1 768 1 305 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 5 104 4 660 444 
62810 VA 1 617 1 617 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 61 61 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 503 503 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 362 362 0 
73100 Försäkring 355 355 0 
73300 Larm 348 348 0 
73400 Brandskydd 466 466 0 

Kapitalkostnader 27 399 29 050 -1651 

Avskrivningar 17 166 17 166 0 
Intern ränta 10 233 10 233 0 
Nya avskrivningar 0 1 651 -1 651 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 49277 48166 1112 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Coop i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används byggnaden av som allmän WC. Byggnaden är i bra skick och kan kompletteras med 

solceller och energioptimeras. Därmed halveras driftskostnaden för byggnaden. 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kundtoalett Coop  

Area 10 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 22 800 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 502 233 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 4 189 890 sek under livscykeln 

LCC med projekt 3 714 057 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 132 357 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 119 681 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 468 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 249 kWh/kvm 

2  Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 10 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har hög standard.  

Belysningsarmaturen kan bytas till LED 

Taket passar utmärkt för solpaneler. 

  

 

Stupröret behöver åtgärdas 

  

 

Fin entré 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 kkr kommer hyran sänkas vilket stärker kommunens 

totala ekonomi. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄD-
LING 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADS-
UTVECKLING 

Driftskostnader 29 12 16   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 0 0 0 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 1,0% 
61625 Administration 0 0 0 1,0% 
61700 Akut underhåll 15 10 5 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 7 2 5 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 0 0 0 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 4 0 4 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 0 2 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 0 0 0 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 101 1 102   

79000 Avskriv-ning 96  96  
85400 Intern-ränta 5  5  
Nya avskrivningar  1 1  
Ny internränta  0 0  

Resultat 109 12 118   

Driftskostanadsandel 22%  14%  
Hyra 239  121  
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Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 22 % till 14% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas totalekonomi. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 19 000 19 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 900 1 900 

Risk 1 900 1 900 

SUMMA PROJEKTBUDGET 22 800 22 800 

Avskrivningskostnad 880 880 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Tak Placera solceller på tak 16 000 533 

2 Vägg Byta till LED belysning 3 000 200 

3 
 

Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

  SUMMA   19 000 733 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 1 900 73 

  Risk 10% 1 900 73 

  SUMMA   22 800 880 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 4,7 468 6 936 1,0 1,2 2,5 249 4 556 47% 2 380 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 4,7 468 6 936 1,0 1,2 2,5 249 4 556 47% 2 380 

4.3  Hyran 
Hyran kommer att halveras. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan hyresutvecklingen 

hålles betydligt lägre vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sina fastigheter till 2050 görs kalkylen för 30 år 

vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för investeringen. Över 

livscykeln är investeringen lönsam med ca 467 kkr. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 1 166 664 502 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 15 15 0 
61625 Anläggningstekniker 6 6 0 
61625 Administration 3 3 0 
61700 Akut underhåll 625 219 406 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 281 185 97 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 170 170 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 61 61 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 3 3 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 3 024 3 050 -26 

Avskrivningar 2 874 2 874 0 
Intern ränta 150 150 0 
Nya avskrivningar 0 26 -26 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 4190 3714 476 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Norr i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare.  

Byggnaderna behöver iordningsställas för att klara hela projektets rotation av elever när övriga 

skolor ska renoveras. Byggnaderna kommer att verka som evakueringslokaler under projektet och 

därefter kan annan verksamhet flytta in i lokalerna så att extra hyreskontrakt kan sägas upp. 

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. Därtill är 

faserna, fönster och dörrar i akut behov av renovering om inte större skador ska uppstå. 

En nettoinvestering om ca 12,2 mnkr skulle skapa 17,6 mnkr förbättrat driftsnetto vilket innebär en 

sänkt kostnad för kommunen. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Naturbruk norra  

Area 3 867 kvm 
Status i nuläge i medel 2,333 poäng 
Mål med projekt 4 poäng 
Investeringsbehov 12 245 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 17 606 000 sek under livscykeln 
Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 93 907 000 sek under livscykeln 
LCC med projekt 86 582 000 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 873 000 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 718 000 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 181 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 162 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnad 1 - Naturbruk, (H) kök o matsal (hus 5 & 7) 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Denna byggnad används som skola under 

förädlingsprojektet. 

    

  

Matsal i gott skick. 

    

  

Fjärrvärmecentralen är 32 år gammal och betjänar 
flera hus på området.  
En ny fjärrvärmecentral installeras och övriga 
byggnader på området direktansluts  

    

  

Shuntgrupp som har passerat sin tekniska 
livslängd.  
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Ventilationsaggregat av villa-typ  

    

  

Kylmaskiner till kök. Återvinning saknas  

    

  

Ventilationsaggregat till kök är från 2008 och i bra 
skick men har en värmeväxlare med låg 
verkningsgrad.  

    

  

Fasad tvättas och målas 
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Luckor målas. 

    

  

Ventiler behöver bytas ut bland annat för att 
kunna injustera värmesystemet.  

    

  

Upprustning av tvättstuga behövs. 

    

  

Ventilationsaggregat från 2006 betjänar 
matsalen.  
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Belysning vid lärararbetsplatser är omodern  

    

  

Matsal.  

    

  

Klassrum  
Belysningen är generellt omodern i hela skolan.  
Byts mot LED  

    

  

Bristfälligt utfört arbete  
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Rum på vindsplan med elvärme.   
Dåligt isolerat. 

    

  

Ett äldre ventilationsaggregat som betjänar 
skolsalar. 

    

  

Remdrivna fläktar i 
ventilationsaggregatet.  Fläktmotorerna byts. 

    

  

Tak tvättas. 
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2.2 Status byggnad 3 - Hus 4 Naturbruk, motionshall 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Fasad tvätts och port underhålls. 

  

 

Fönster renoberas/bytes. Fasad tvättas och målas. 

  

 

Nya hängrännor och stuprör behövs. 
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Port moderniseras om möjligt alternativt bytes. 

  

 

Förråd städas ur. 

  

 

Tre nya skolsalar byggs och fritids flyttas till Pulsen. 
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2.3 Status byggnad 4 - Hus 31 Dufveska undervisning 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Hela huset är i dåligt skick. Men kommer att 
bevaras och rustas upp då det är en 
kulturbyggnad. 
Fasaden behöver totalrenoveras  

    

  

Fönster är i dåligt skick och behöver 
renoveras eller bytas  

    

  

Fasaden har målats med dålig färg. Fasaden 
behöver bytas ut eller renoveras  

    

  

Utrymningsvägar behöver ses över.  
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Inkommande värme via kulvert från 
skolbyggnaden. Hela installationen har passerat 
sin tekniska livslängd.  
Installera ny fjärrvärmecentral   

    

  

Styr- & reglerutrustningen behöver bytas ut.  

    

  

Fönster har skruvats igen på ett felaktigt sätt.  

    

  

Termostater är gamla och behöver bytas. På 
något ställe saknas termostater  
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Nytt och modernt ventilationsaggregat.  

    

  

  

    

  

Radiator på vindsplanet  

    

  

Oisolerad och uppvärmd vind  
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Belysningen är av varierande typ men generellt 
omodern.  
Ny LED-belysning installeras  

    

  

En stor del av plan 3 används ej.  

    

2.4 Status byggnad 5 - Hus 6 Elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden säljs. 
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Nya ägaren får investera i ny värmecentral. 

  

 

Renovering  av alla lokaler krävs. 

  

 

Tak behöver tvättas. 
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Badrum behöver renoveras. 

  

 

 

2.5 Status byggnad 6 - Hus 33 Elevhem Caraposka 
Ska säljas/är såld 

FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden ska säljas. 

  

 

2.6 Status byggnad 7 - Hus 30 Elevhem Rydströms 
Ska säljas/är såld 

2.7 Status byggnad 8 - Hus 1 Adrians 
Ska säljas/är såld 
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2.8 Status byggnad 9 - Hus 2 Vita villan 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaden ska säljas. 

    

  

  

    

  

Fönster behöver renoveras/bytas  

    

  

Radiatorer är delvis felplacerade  
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Shuntgruppen har passerat sin tekniska livslängd.  

    

  

Gammal styr & regler  
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Fjärrvärme kommer från Skolbyggnaden.   
Installera en ny fjärrvärmecentral alternativt en 
värmepump  

    

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 

 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL MEDEL
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 12,2 mnkr kommer hyran kunna sänkas. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 1 514 463 1 051   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 34 17 17 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 10 0 10 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 447 100 347 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 183 50 133 1,0% 
61625 Administration 102 20 82 1,0% 
61700 Akut underhåll 55 20 35 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 149 116 33 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 389 121 268 2,0% 
62810 VA 59 6 53 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 5 0 5 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 30 0 30 1,0% 
73100 Försäkring 18 7 11 1,0% 
73300 Larm 16 6 10 1,0% 
73400 Brandskydd 17 0 17 1,0% 

Kapitalkostnader 1259 343 1602   

79000 Avskriv-ning 1045  1045  
85400 Intern-ränta 214  214 0,5% 
Nya avskrivningar  343 343  
Ny internränta  0 0 0,5% 
Hyresintäkter     
Nya hyresintäkter     

Resultat -17 -806 21   

Driftskostanadsandel 55%  40%  
 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 55 % till 40% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. beskrivs kortfattat i 

denna rapport. Sammanfattningsvis krävs det en nettoinvestering om ca 12,2 mnkr. 

INVESTERINGAR   BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 BYGGNAD 4 BYGGNAD 5 BYGGNAD 6 BYGGNAD 7 BYGGNAD 8 BYGGNAD 9 TOTALT 

Investering  4 556 000 0 2 050 000 4 610 000 -750 000 -260 000 -240 000 0 -420 000 9 546 000 
Projektering, KA, besiktning, byggledning  455 600 0 205 000 461 000 0 0 0 0 0 1 121 600 
Risk  911 200 0 205 000 461 000 0 0 0 0 0 1 577 200 
SUMMA PROJEKTBUDGET  5 922 800 0 2 460 000 5 532 000 -750 000 -260 000 -240 000 0 -420 000 12 244 800 
Avskrivningskostnad  249 795  92 900    

  
 342 695 
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4.1.1 Byggnad 1 - Naturbruk, (H) kök o matsal (hus 5 & 7) 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 173 000 11 533 

3 Byt samtliga ventiler på VS 86 500 5 767 

4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  70 000 3 500 

6 Injustera ventilation 86 500 5 767 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 262 500 17 500 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

11 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

12 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

13 Fönster renoveras  500 000 16 667 

14 Solceller på tak 200 000 6 667 

15 Tvätta tak 112 500 3 750 

16 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

17 Renovera källaren  820 000 27 333 

18 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

19 Nya solmarkiser 500 000 25 000 

20 Renovera fasad, laga och måla 250 000 8 333 

  SUMMA 4 556 000 192 150 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 455 600 19 215 

  Risk 911 200 38 430 

  SUMMA 5 922 800 249 795 

 

4.1.2 Byggnad 3 - Hus 4 Naturbruk, motionshall 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 56 000 3 733 

2 Byt samtliga ventiler på VS 28 000 1 867 

3 Ny styr och regler inkl innegivare 50 000 3 333 

4 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  35 000 1 750 

5 Injustera ventilation 28 000 1 867 

6 Bygg om kanalsystem 250 000 8 333 

7 Byt belysning till LED 84 000 5 600 

8 Demontera utrustning som ej behövs 50 000 1 667 

9 Byt fasadbelysning till LED 9 000 600 

10 Byt hängrännor och stuprör 100 000 3 333 

11 Dörrar renoveras 15 000 500 

12 Fönster renoveras  75 000 2 500 

13 Solceller på tak 200 000 6 667 

14 Tvätta tak 35 000 1 167 

15 Rostskyddsbehandla och måla smide 25 000 833 

16 Renovera källaren  560 000 18 667 

17 Bygga klassrum i byggnaden 450 000 15 000 

18 Renovera fasad, laga och måla 100 000 3 333 

  SUMMA 2 050 000 77 417 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 205 000 7 742 

  Risk 205 000 7 742 

  SUMMA 2 460 000 92 900 

 

4.1.3 Byggnad 4 - Hus 31 Dufveska undervisning 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 150 000 10 000 

3 Byt samtliga ventiler på VS 75 000 5 000 
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4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  70 000 3 500 

6 Injustera ventilation 75 000 5 000 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 225 000 15 000 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

11 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

12 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

13 Fönster renoveras  270 000 9 000 

14 Solceller på tak 200 000 6 667 

15 Tvätta tak 50 000 1 667 

16 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

17 Renovera källaren  800 000 26 667 

18 Renovera tvättstugan 0 0 

19 Nya solmarkiser 500 000 25 000 

20 Renovera fasad, laga och måla 500 000 16 667 

21 Isolera vinden och möjliggör användning  250 000 8 333 

  SUMMA 4 610 000 191 167 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 461 000 19 117 

  Risk 461 000 19 117 

  SUMMA 5 532 000 229 400 

 

4.1.4 Byggnad 5 - Hus 6 Elevhem  
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -750 000 -25 000 

  SUMMA -750 000 -25 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -750 000 -25 000 

 

4.1.5 Byggnad 6 - Hus 33 Elevhem Caraposka 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Intäkt vid försäljning -260 000 -8 667 

  SUMMA -260 000 -8 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -260 000 -8 667 

 

4.1.6 Byggnad 7 - Hus 33 Elevhem Caraposka 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -240 000 -8 000 

  SUMMA -240 000 -8 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -240 000 -8 000 

 

4.1.7 Byggnad 8 - Hus 1 Adrians  
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning (är redan såld till okänt pris) 0 0 

  SUMMA 0 0 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning    

  Risk    

  SUMMA 0  
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4.1.8 Byggnad 9 - Hus 2 Vita villan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -420 000 -14 000 

  SUMMA -420 000 -14 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -420 000 -14 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 98 27 149 260 42,4 45 10 4 33 051 89% 116 209 

Värme - FJV 568 155 388 764 176,1   391 158 268 121 19% 120 642 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 665 181 538 023 218,5 45 402 162 301 172 40% 236 851 

 

4.3 Hyran 
Hyran kan sänkas med ca 150 kkr första året. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 7 mnkr utan hänsyn till de extra 

hyresintäkterna som moderniseringen kan generera. 

0,00
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4 000,00
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kk
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Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 56 125 38 519 17 606 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 1 190 595 595 
61510 Sotning/myndighetskrav 348 348 0 
61625 Fastighetstekniker 15 562 12 084 3 478 
61625 Anläggningstekniker 6 366 4 627 1 739 
61625 Administration 3 537 2 841 696 
61700 Akut underhåll 2 231 1 420 811 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 054 1 339 4 714 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 15 771 10 877 4 894 
62810 VA 2 042 1 830 212 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 16 16 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 187 187 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 040 1 040 0 
73100 Försäkring 630 383 247 
73300 Larm 550 330 219 
73400 Brandskydd 602 602 0 

Kapitalkostnader 37 782 48 063 -10281 

Avskrivningar 31 353 31 353 0 
Intern ränta 6 429 6 429 0 
Nya avskrivningar 0 10 281 -10 281 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 93907 86582 7326 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Öster i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Det finns fem byggnader på fastigheten. Byggnaderna används bara delvis och flera byggnader står 

tomma. Kyrkstugan/slakteri rives och rektorsbostaden säljs eller rives. 

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. Därtill krävs 

omfattande fasadrenoveringar för att byggnaderna för att undvika kommande akuta insatser. 

En nettoinvestering om ca 4,1 mnkr skulle sänka driftkostnaderna med 3,7 mnkr under livscykeln. 

Hyresintäkterna skulle öka med 3,7 mnkr under livscykeln . 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Naturbruk Öster  

Area 1745 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 3 834 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 4 958 000 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 3 715 026 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 11 713 000 sek under livscykeln 

LCC med projekt 7 947 745 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 320 206 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 234 260 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 168 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 141 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Area 

Fastighet Hus 37 Biotopen elevhem  2724 

Byggnad 1 Hus 37 Biotopen elevhem 44008 908 

Byggnad 2 Hus 34 Garvaregården elevhem 44009 356 

Byggnad 3 Hus 35 Kyrkstugan elevhem/slakteri 44010 309 

Byggnad 4 Hus 36 Fiskehus  44011 100 

Byggnad 5 Hus 38 Lärarrum 44012 72 

Summa     1 745 

 

2.1 Status byggnad 1 - Biotopen elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaderna har använts som undervisningslokaler 

och elevhem. 

Under förädlingsprojektet kommer de användas till 

evakueringslokaler.  

Därefter kan bibliotek, museum mm flytta in i 

lokalerna. 

   

  

Byggnaden är sliten men kan fungera utmärkt som 

evakueringslokaler om de renoveras. 
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Ytterdörrarna behöver renoveras. Även fönster 

behöver renoveras alt bytas ut. 

   

  

Fasaden behöver rengöras och målas. 

   

 

Fönster behöver underhåll alternativt bytas 
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Lärarrum med platsbyggt kök renoveras. 

  

 

Boenderum på andra våningen används ej idag. Nya 

klassrum och grupprum kan skapas här. 

   

  

Radiaotorsystemet behöver moderniseras, dvs flera 

radiatorer behöver bytas. Termostater bytas och 

systemet injusteras för att värmen ska spridas jämnt i 

huset. 
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Balkongdörrarna är slut och behöver bytas. 

   

  

Bjälklaget är devis isoleras. Tak isoleras. 

Ventilationsaggregat ca 15 år gammalt och håller ca 

10 år till. 

 

   

 

Felaktig inkoppling av värme till värmebatteriet. Risk 

finns för sönderfrysning och läckage. 

  

  

Takfönster kontrolleras för läckage. 



 

Sida 8 av 18 
 

   

  

Belysningen är omodern och byts till LED 

Väggar målas. 

   

 

 Hängrännor och stuprör är tekniskt slut. Bytas 
inkluderas. 

Rör i mark bytes eller spolas och relinas. 

  

 

Växter tas bort från fasad innan denna lagas och 
målas 
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Fjärrvärmecentralen är över 30 år och måste bytas 
ut. 

  

 

Styr och reglerutrustning är föråldrad och ny 
installeras, 

  

 

Fönster lagas och rengörs. 
Ventiler bytes. 
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Gammal teknisk utrustning, i det här fallet en 
frånluftsfläkt demonteras 

  

 

Ingen godkänd utrymningsväg.  

 
 

 

 

2.2 Status byggnad 2 - Garvaregården elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

 Elevhemmet byggs om till museum för 
leksaksmuseum då Briohuset antingen säljs eller 
rives 
Ett nytt ventilationssystem behöver installeras om 
ny verksamhet skall bedrivas i byggnaden.  
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Byggnaden behöver tilläggsisoleras 

  

 

Radiatorsystemet behöver injusteras. 
En nu fjärrvärmecentral installeras. Idag kommer 
värmen via kulvert från Biotopen 
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Ytskikten behöver renoveras. 

  

 

 

2.3 Status byggnad 3 - Kyrkstugan elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden bör rivas 

  

 

 

  

 

Ventilation saknas i byggnaden och takhöjden är låg 
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2.4 Status byggnad 4 - Fiskehus 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaden används till viss del idag till att ha 

maskiner som gräsklippare osv. 

Byggnaden kan byggas om till garage alternativ rivas. 

    

  

 

   

  

 

   

 

2.5 Status byggnad 5 - Lärarrum 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Villan rives eller säljs. 
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Golvet är skadat 

  

 

Värme- och varmvatten kommer via kulvert från 
Biotopen. 
Byggnaden förses med egen uppvärmning via 
värmepump före en eventuell försäljning.  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 4,1 mnkr kommer bygganderna kunna användas i 

många år framöver. Det är viktigt att dessa byggander fungerar som evakueringslokaler under 

förädlingsprojektet fär att övriga byggander ska kunna tömmas och renoveras. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 294 129 164 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 7 7 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 

0
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61700 Akut underhåll 4 4 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 87 26 60 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 163 60 104 
62810 VA 5 5 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 2 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 9 9 0 
73300 Larm 17 17 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 168 169 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  168 168 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat 0 -191 3 

Driftskostanadsandel 100%  49% 
Hyra 294 107 336 

 

Resultaträkningarna ska ses tillsammans med Naturbruks övriga rapporter eftersom kostanderna inte 

är rättvist fördelade idag. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGNAD 
1 

BYGGNAD 
2 

BYGGNAD 
3 

BYGGNAD 
4 

BYGGNAD 
5 

TOTALT 

Investering 1 107 800 2 076 600 618 000 0 -360 000 
3 442 

400 
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 

110 780 207 660 61 800 0 -36 000 344 240 

Risk 110 780 207 660 61 800 0 -36 000 344 240 

SUMMA PROJEKTBUDGET 1 329 360 2 491 920 741 600 0 -432 000 
4 130 

880 
Avskrivningskostnad 66 084 92 048 24 720 0 -14 400 168 452 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Hus 37 Biotopen elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmecentral 150 000 5 000 

2 Injustering av värmesystem 90 800 6 053 

3 Ombyggnad av kanalystem för nya klassrum/grupprum 150 000 6 000 

4 Inreda fler klassrum på 2a vån 200 000 8 000 

5 Ny LED-belysning 150 000 10 000 

6 Ta bort växter från fasaden 10 000 1 000 

7 Ny styr & regler ink inomhusgivare 100 000 6 667 

8 Måla väggar, dörrar, lister 227 000 11 350 

9 Nya stuprör och hängrännor 30 000 1 000 

  SUMMA 1 107 800 55 070 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 110 780 5 507 

  Risk 110 780 5 507 

  SUMMA 1 329 360 66 084 
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4.1.2 Byggnad 2 - Hus 34 Garvaregården elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

  Ny fjärrvärmecentral 150 000 5 000 

  Injustering av värmesystem 35 600 2 373 

  Nytt ventilationssystem 890 000 29 667 

  Nytt styr och reglersystem inkl innegivare 100 000 6 667 

  Tilläggsisolering 100 000 3 333 

  Måla väggar, dörrar, lister 89 000 5 933 

  lokalanpassning för museum 712 000 23 733 

  SUMMA 2 076 600 76 707 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 207 660 7 671 

  Risk 207 660 7 671 

  SUMMA 2 491 920 92 048 

        

 

4.1.3 Byggnad 3 - Hus 35 Kyrkstugan elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 RIVNING 618 000 20 600 

  SUMMA 618 000 20 600 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 61 800 2 060 

  Risk 61 800 2 060 

 

4.1.4 Byggnad 4 - Fiskehus 
Inga åtgärder har planerats då diskussion om byggnadens funktion behöver tas. 

4.1.5 Byggnad 5  - Hus 38 Lärarrum 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningstid Avskrivningskostnad 

1 SÄLJES -360 000 30 -12 000 

  SUMMA -360 000   -12 000 

  

Projektering, KA, 
besiktning, 
byggledning -36 000 30 -1 200 

  Risk -36 000 30 -1 200 

  SUMMA -432 000   -14 400 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 67 38 86 834 22,3 0 44 33 58 534 33% 28 300 

Värme - FJV 227 130 163 388 82,7   144 106 103 838 36% 59 550 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 294 168 250 222 105,0 0 189 138 162 372 36% 87 850 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras upp med ca 100 kkr per år, men då byggnaderna idag har ingen 

eller en blygsam hyra eftersom det saknas verksamhet i husen är denna helt naturligt. Med ett 
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projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,7 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 11 701 6 667 5 034 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 230 0 230 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 174 0 174 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 3 523 2 453 1 070 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 6 628 4 213 2 415 
62810 VA 163 0 163 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 81 0 81 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 323 0 323 
73300 Larm 577 0 577 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 12 5 066 -5054 

Avskrivningar 12 12 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 5 054 -5 054 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 -3 715 3 715 

Resultat 11713 8017 3696 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Söder i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Idag används byggnaderna inte till något utan står tomma. Förslagsvis säljs alla byggnaderna förutom 

garaget och huset med undercentralen. Då försäljningen av byggnaderna redan inletts behöver 

undercentralen byggas om så att de nya ägarna inte får fjärrvärme via kommunen utan från 

energibolaget. 

Flertalet av byggnader säljes medan garaget behålles detta ger en intäkt om ca 2,55 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Elevhem 41  

Area 1 420 kvm 
Status i nuläge i medel 2,7 poäng 
Mål med projekt 4 poäng 
Investeringsbehov -2 550 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 9 775 864 sek under livscykeln 
Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 10 163 664 sek under livscykeln 
LCC med projekt -2 532 200 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 288 372 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren -86 581 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 125 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 3,5 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area 

Byggnad 1 Elevhem 41 44013   148 

Byggnad 2 Elevhem 42 44014   216 

Byggnad 3 Elevhem 43 44015  216 

Byggnad 4 Elevhem 44 44016   148 

Byggnad 5 Elevhem 45 44017  148 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Byggnad 6 elevhem 46 44018   148 

Byggnad 7 Elevhem 47 44019  216 

Byggnad 8 Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 44020  180 

Summa       1 420 

 

 

 

2.1 Status byggnad 1 – Elevhem 41 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Taken behöver rengöras från mossa. 

Fasader målas. 

  

 

Mindre skador i tak behöver lagas 

  

 

Taket behöver rengöras för att säkerställa den 
tilltänkta livslängden på takpannorna. 
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Utebelysning byts till LED 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Elevhem 42 
FOTO  KOMMENTAR  

 

 Åtgärderna är likartade som i nr 41 i samtliga 
elevhem. 

  

 

2.3 Status byggnad 8 - Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 
FOTO  KOMMENTAR  

 

I huset med fjärrvärmecentral finns en 

undercentral som behöver byggas om. Idag går 

det kulvertar till alla hus. Kulverterna är av 

varierande kvalitet och ålder. 

Nya undercentraler placeras i respektive 

byggnad med eget abonnemang. Detta medför 

att husen som inte behövs kan säljas. 
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Ritning över hur kulvertar är förlagda idag. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en försäljning av elevhemmen kommer det enbart finnas kvar ett förråd som 

kommer att ha belysning. Därmed ser resultaträkningen ut enligt nedan: 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 268 259 8 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 2 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 55 55 0 
61625 Anläggningstekniker 22 22 0 
61625 Administration 12 12 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 23 15 8 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 113 113 0 
62810 VA 31 31 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 2 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 6 6 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 2 -97 -96 

79000 Avskriv-ning 1  1 
85400 Intern-ränta 1  1 
Nya avskrivningar  -97 -97 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat 0 -162 0 

Driftskostanadsandel 99%  -10% 
Hyra 269 0 -87 

 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGN
AD 1 

BYGGN
AD 3 

BYGGN
AD 4 

BYGGN
AD 5 

BYGGN
AD 6 

BYGGN
AD 7 

BYGGN
AD 8 

BYGGN
AD 9 

TOTAL
T 

Investering 
-370 
000 

0 
-540 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-540 
000 

150 000 
-2 410 

000 
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 

0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 

Risk 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 0 
-540 
000 

-540 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-540 
000 

180 000 
-2 550 

000 

Avskrivningskostnad -12 333 -18 000 -18 000 -12 333 -12 333 -12 333 -18 000 6 000 
-97 
333 
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4.1.1 Byggnad 1 till 8 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -370 000 -12 333 

  SUMMA -370 000 -12 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -370 000 -12 333 

 

4.1.2 Byggnad 9 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ombyggnation av undercentral för anpassa till försäljning av byggnader. 150 000 5 000 

  SUMMA 150 000 5 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 15 000 500 

  Risk 15 000 500 

  SUMMA 180 000 6 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 20 14 23 360 15,0   5 4 8 450 75% 14 910 

Värme - FJV 158 111 113 457 157,6   0 0 0 100% 113 457 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 178 125 136 817 172,6   5 4 8 450 97% 128 367 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras nedåt ordentligt Detta framgår av figuren nedan.  

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 
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görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 10 119 343 9 776 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 56 0 56 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 1 898 0 1 898 
61625 Anläggningstekniker 776 0 776 
61625 Administration 431 0 431 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 948 343 605 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 603 0 4 603 
62810 VA 1 085 0 1 085 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 93 0 93 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 16 0 16 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 212 0 212 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 45 -2 875 2920 

Avskrivningar 30 30 0 
Intern ränta 15 15 0 
Nya avskrivningar 0 -2 920 2 920 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 10164 -2532 12696 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Kommunförråd Nya i Osby i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Det finns nio byggnader på fastigheten. Innan fler miniprojekt genomförs krävs en genomgång och 

beslut om vad respektive lokal ska användas till. Annars riskerar kommunen att spendera pengar i 

onödan. 

Några byggnader är av sådant dåligt skick att de ska rivas de övriga behöver moderniseras ordentligt. 

En investering om ca 7,0 mnkr skulle sänka driftkostnaderna med ca 17,0 mnkr under livscykeln. 

Nyckeltalen för energi ökar eftersom byggnader som ej värms upp och har låga nyckeltal avvecklas. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kommunförråd Nya i Osby  

Area 3 065 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8375 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 7 112 220 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 16 993 750 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 84 368 372 sek under livscykeln 

LCC med projekt 76 155 563 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 607 680 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 414 167 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 102 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 107,8 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area 

Fastighet Kommunförråd nya     855 

Byggnad 1 Hus 12 Skotaregarage 44021  0 

Byggnad 2 Hus 18 Maskinhall verkstad 44022     

Byggnad 3 Hus 10 Snickeri/dykförråd 44023  0 

Byggnad 4 Hus 11 kanotförråd/dykförråd 44024   0 

Byggnad 5 Hus 22 Växthus Naturbruk 44025  480 

Byggnad 6 Hus 20 Bussgarage 44027     

Byggnad 7 Hus 19 Bensinstation 44028  0 

Byggnad 8 Carabella 44032   234 

Byggnad 9 Ängdalen 44033  141 

Summa       855 

 

 

2.1 Status byggnad 1 - Hus 12 Skotaregarage 
FOTO  KOMMENTAR  

  

 

Ladan har inte lång livstid kvar om inget görs. 

Panel behöver bytas ut och målas. Dörrar lagas 

mm. 

 

  

 

Ladorna är ca 100 år gamla och används för att 

samla saker i samt till garage för båt, traktor mm. 

 

I nuvarande skick ska de inte användas då det 

finns risk för personskador och ras. 
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Panel behöver bytas. 

 

Frågan är dock om byggnaden ska stå kvar. 

  

 

 

2.2 Status byggnad 2 - Hus 18 Maskinhall verkstad 

FOTO KOMMENTAR 

 

Entrén behöver en uppdatering. 

Färgsättning och materialval behöver ses över och 

moderniseras. 

 

  

 

Runt bygganden växer det grönsaker 
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Fläktar mm ska demonteras och fasad lagas. 

  

 

Överskottsvärme från växlare fläktas bort. 

Utebelysning ersätts. 

  

 

Fönster är ej målade. Behöver bytas. 

  

 

Portar ska målas 

  

 

Fasad har fått tre nya garageportar.  

 

Innan fler åtgärder genomförs behöver det fastställas  
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Ventilationskanaler demonteras. 

  

 

Brunn åtgärdas 

  

 

Belysning byts till LED 

  

 

Värmesystemet behöver injusteras och nya 

termostater behövs 

  

 

Planering av vad alla rum ska användas till behövs 

innan renoveringen fortskrider  
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Byggnaden behöver städas och material sorteras. 

  

 

Utrustning som ej behövs demonteras. 

  

 

Byggnaden behöver städas och material sorteras. 

  

 

Värmesystemet ska dimensioneras så att onödiga 

installationer inte görs. 
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Ska skotvätten behållas? 

  

 

Växlare behöver moderniseras med styr och regler. 

  

 

Styr och reglersystemet behöver bytas ut. 

  

 

Krävs luftvärmare? Eller går det att lösa detta på 

annat sätt? 
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Kanalsystem för ventilationen behöver byggas om 

och anpassas till verksamheten 

  

 

Ventilationsaggregat till kontorsdelen är modernt 
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Frånluftsfläktar på taket är gamla. Bör ersättas med 

FTX. 

  

 

Skyddsräcke saknas vilket gör att det finns risk för 

fall när man skall ta sig upp på taket och till 

fläktrummet. 

  

 

Tak passar utmärkt för solceller. 

 

 

2.3 Status byggnad 3 och 4 - Hus 10 Snickeri/dykförråd, Hus 11 Förråd kanoter 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnad 10 och11 
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Ska byggnaderna stå kvar bör man lösa dränering 

för huset. 

 

Panel behöver bytas och målas. 

  

 

Elcentralen är gammal och behöver bytas ut om 

byggnaderna ska stå kvar. 

 

  

 

I ett av utrymme finns gräsklippare på släp. 

 

En inventarielista över vad som behövs och finns 

behöver upprättas. 

  

 

Dörrar och portar behöver lagas och målas om 

husen ska stå kvar. 
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Ett av utrymmena används som båtförråd. 

  

 

Risken med för mycket garage/lador att det samlas 

skräp som ingen behöver. 

  

 

Nyinstallerad fasadbelysning som inte är särskilt 

vackert utförd. 
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2.4 Status byggnad 5 - Hus 22 Växthus Naturbruk 

FOTO KOMMENTAR 

 

Växthuset är i bra skick men kommunen har ingen 

användning av ett stort växthus. 

  

 

Växthuset används idag som lager. Längst ner 

odlas några växter som ska planteras ut i 

kommunen. 

  

 

Belysningen behöver moderniseras till LED. 

Ska växthuset användas till växthus eller lager? 

  

 

Uppvärmningen av växthuset uppgår till ca 

120.000 kr för att odla fram växter för ca 10.000 

kr. 
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Modern elcentral 

  

 

Undercentral behöver kopplas upp till styr- och 

regler systemet 

  

2.5 Status byggnad 6 - Hus 20 Bussgarage 

FOTO KOMMENTAR 

 

Vilka bilar ska stå i garaget? 

Hur många platser behövs? 

  

 

Tvätthall för bilar 

Belysning byts till LED. 
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Att isolera med skum utan att sätta på nya skivor 

är hälsovådligt. 

  

 

Omläggning av tak med tilläggsisolering och 

solceller ger denna nya skumisolering mindre 

nytta. 

 

Exempel på ”sporadisk” åtgärd utan långsiktigt 

tänkande. 

  

 

 

  

 

2.6 Status byggnad 7 - Hus 19 Bensinstation 
FOTO  KOMMENTAR   

  

  

2.7 Status byggnad 8 – Carabella 
Denna byggnad ska rivas. 

FOTO  KOMMENTAR   
  

  

2.8 Status byggnad 9 - Ängdalen 
FOTO  KOMMENTAR  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,4 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 7 mnkr kommer hyran sänkasÖver tiden blir hyresnivån 

förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 340 455 885 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 29 5 24 
61510 Sotning/myndighetskrav 12 2 10 
61625 Fastighetstekniker 464 117 347 
61625 Anläggningstekniker 190 57 133 
61625 Administration 105 24 82 
61700 Akut underhåll 59 24 35 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL MEDEL
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61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 130 95 35 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 167 75 93 
62810 VA 85 32 53 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 10 6 5 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 30 0 30 
73100 Försäkring 17 5 12 
73300 Larm 15 6 10 
73400 Brandskydd 27 9 17 

Kapitalkostnader 1188 296 1484 

79000 Avskriv-ning 971  971 
85400 Intern-ränta 217  217 
Nya avskrivningar  296 296 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat -27 -751 18 

Driftskostanadsandel 53%  37% 
Hyra 2501 0 2386 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 53 % till 38% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGN
AD 1 

BYGGN
AD 2 

BYGGN
AD 3 

BYGGN
AD 4 

BYGGN
AD 5 

BYGGN
AD 6 

BYGGN
AD 7 

BYGGN
AD 8 

BYGGN
AD 9 

TOTA
LT 

Investering 
100 
000 

5 392 
000 

42 000 37 750 
-375 
000 

1 163 
600 

20 000 
-234 
000 

-282 
000 

5 864 
350 

Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 

10 000 
539 
200 

4 200 3 775 0 
116 
360 

0 0 0 
673 
535 

Risk 10 000 
539 
200 

4 200 3 775 0 
116 
360 

0 0 0 
673 
535 

SUMMA PROJEKTBUDGET 
120 
000 

6 470 
400 

50 400 45 300 
-375 
000 

1 396 
320 

20 000 
-234 
000 

-282 
000 

7 211 
420 

Avskrivningskostnad 4 000 
250 
160 

1 680 1 510 -12 500 67 688 
667 -7 800 

-9 400 
296 
005 

 

4.1.1 Byggnad 1 Skotaregarage 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 100 000 3 333 

  SUMMA 100 000 3 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10 000 333 

  Risk 10 000 333 

  SUMMA 120 000 4 000 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Hus 18 Maskinhall verkstad 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 
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2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 173 000 11 533 

3 Ny styr och regler inkl innegivare 250 000 16 667 

4 Injustera ventilation 86 500 5 767 

5 Bygg om kanalsystem och anpassa för verksamheten 500 000 16 667 

6 Byt belysning till LED 262 500 17 500 

7 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

8 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

9 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

10 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

11 Byg gom entreéer 60 000 2 000 

12 Fönster renoveras alt bytes 500 000 16 667 

13 Solceller på tak 400 000 13 333 

14 Renovera befintliga portar 75 000 5 000 

15 Renovera alla rum  1 730 000 57 667 

16 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

17 Renovera fasad, laga och måla 500 000 16 667 

18 ventilationsaggr FTX till högdelen 250 000 8 333 

19 Fallskydd på taket 10 000 333 

    5 392 000 208 467 

  10% 539 200 20 847 

  10% 539 200 20 847 

    6 470 400 250 160 

 

4.1.3 Byggnad 3- Hus 10 Snickeri/dykförråd 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 42 000 1 400 

  SUMMA 42 000 1 400 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 4 200 140 

  Risk 4 200 140 

  SUMMA 50 400 1 680 

 

4.1.4 Byggnad 4- Hus 11 kanotförråd/dykförråd 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 37 750 1 258 

  SUMMA 37 750 1 258 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 775 126 

  Risk 3 775 126 

  SUMMA 45 300 1 510 

 

4.1.5 Byggnad 5- Hus 22 Växthus Naturbruk 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -375 000 -12 500 

  SUMMA -375 000 -12 500 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -375 000 -12 500 

 

4.1.6 Byggnad 6- Hus 22 Växthus Naturbruk 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 600 000 20 000 

2 Papptak 129 600 8 640 

3 Måla fasad 300 000 20 000 

4 Måla portar 64 000 3 200 

5 LED belysning 60 000 4 000 

6 Nya stuprör 3 000 100 
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7 Nya hängrännor 7 000 467 

  SUMMA 1 163 600 56 407 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 116 360 5 641 

  Risk 116 360 5 641 

  SUMMA 1 396 320 67 688 

 

4.1.7 Byggnad 7- Hus 19 Bensinstation 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 20 000 667 

  SUMMA 20 000 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 2 000 67 

  Risk 2 000 67 

  SUMMA 24 000 800 

 

4.1.8 Byggnad 8- Carabella 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives -234 000 -7 800 

  SUMMA -234 000 -7 800 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning -23 400 -780 

  Risk -23 400 -780 

  SUMMA -280 800 -9 360 

 

4.1.9 Byggnad 9- Ängdalen 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives -282 000 -9 400 

  SUMMA -282 000 -9 400 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning -28 200 -940 

  Risk -28 200 -940 

  SUMMA -338 400 -11 280 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 58 22 95 391 13,0 38 8 6 34 935 87% 60 456 

Värme - FJV 205 97 153 079 81,2   124 101 92 574 40% 60 504 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 264 102 248 470 94,2 38 132 108 127 509 50% 120 960 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras ned med ca 190 kkr per år. Detta framgår av figuren nedan. Med 

ett projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks 

över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 48 740 31 747 16 994 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 1 005 821 184 
61510 Sotning/myndighetskrav 417 348 70 
61625 Fastighetstekniker 16 136 12 084 4 052 
61625 Anläggningstekniker 6 601 4 627 1 974 
61625 Administration 3 667 2 841 826 
61700 Akut underhåll 2 394 1 420 974 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 5 257 1 417 3 840 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 6 790 3 756 3 035 
62810 VA 2 957 1 830 1 127 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 16 16 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 410 187 223 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 040 1 040 0 
73100 Försäkring 584 428 157 
73300 Larm 536 330 205 
73400 Brandskydd 929 602 327 

Kapitalkostnader 35 628 44 409 -8781 

Avskrivningar 29 133 29 133 0 
Intern ränta 6 495 6 495 0 
Nya avskrivningar 0 8 781 -8 781 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 84368 76156 8213 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Lindhem i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används fastigheten som äldreboende och består av en äldre byggnadskropp som blivit påbyggd 

vid flera tillfällen.  

Den äldre byggnaden har tidigare innehållit ett kök och en stor matsal som används som lager 

respektive uppehållsrum. Delar av ovanvåningen används som kontor medan källaren används som 

lager/förråd. 

Det finns en fin möjlighet att renovera upp det gamla huset och skapa ca 12-14 nya lägenheter. 

Källaren moderniseras och byggs om för personalen.  

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. 

En investering om ca 17 mnkr skulle skapa 11,6 mnkr förbättrat driftsnetto och plats för ytterligare 

äldre vilket ökar intäkterna med minst 550 kkr per år. Investeringen kommer därmed sänka 

kommunens totala kostnader med ca 9 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Lindhem  

Area 5 851 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 17 303 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 11 632 978 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 19 131 690 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 92 000 731 sek under livscykeln 

LCC med projekt 82 712 063 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 702 678 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 529 137 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 186 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 126 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Ålderdomshemmets entré byggs om för att klara in- 

och uttransport av mat mm. 

Ca hälften av fönsterna är bytta, gamla fönster bytes. 

Fasad behöver lagas då elkabelgenomföringarna 

slagit sönder teglet. 

  

 

Den gamla bygganden har blivit tillbyggd i flera 

omgångar. 

Utebelysningen bytes till LED. 

  

 

Den gamla byggnaden från tidigt 1900-tal inrymmer 

idag en matsal och resterna av ett kök. Plan 1 och 

plan 2 samt gamla byggs om till lägenheter medan 

personalutrymme ordnas med i källaren. På så vis 

skaps det ca 12-14 nya lägenheter för äldre. 

  

 

Dörrar och fönster samt trappa behöver renoveras på 

byggnaden. 
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Köket till vänster med ovanliggande vind byggs om 

till lägenheter. 

  

 

Hängrännor och stuprör behöver bytas. 

  

 

Taket passar utmärkt till solceller 

  

 

Taket passar utmärkt till solceller 
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Tak tvättas och beläggs med solceller 

  

 

Undertak och smide behöver målas,  

 

 

  

 

Ventilationen i den gamla bygganden behöver bytas 

ut. 

  

 

Gammalt personalkök på plan 2 rivs för att byggas 

om till lägenhet. De äldre kan via hiss utan problem 

ta sig till sina lägenheter. 

  

 

Köket lades ned för några år sedan. Det står 

fortfarande kvar utrustning som rivs ur för att ge plats 

åt nya lägenheter. 
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Köket renoveras till lägenheter. 

  

 

Uttjänt utrustning demonteras. 

  

 

Rum byggs om till lägenheter. 

  

 

Vinden behöver tilläggsisoleras innan den byggs om 

till lägenheter. 

  

 

Gammalt ventialtionsaggregat rivs och ersätts med 

modernt. 
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Uttjänt styr och regler byts ut och ersätts med nytt. 

  

 

Gammal ventilationsfläkt byts ut till aggregat med 

återvinning. 

  

 

Gammal ventilationsfläkt byts ut till aggregat med 

återvinning. 

  

 

Samtliga ventiler byts och värmesystemet behöver 

injusteras. 

  

 

Rent vatten maskin installeras vilket medför att 

tvättmedel och sköljmedel kan tas bort. 

Tvättstugan renoveras med nya ytskikt och förbättrad 

ventilation. 
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Värmeväxlaren har passerat sin ekonomiska 

livslängd och behöver bytas. Vid besöket var det 

minst 40C i rummet vilket beror på dålig isolering.  

  

 

Markiser behöver bytas ut. 

  

 

Källaren renoveras för personalutrymme. 

 

All belysning byts till LED. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 17 mnkr kommer hyran behållas oförändrad om de nya 

lägenheterna genererar ca 550 kkr per år i hyra. Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt 

vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 845 287 1 558 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 72 0 72 
61510 Sotning/myndighetskrav 33 0 33 
61625 Fastighetstekniker 257 0 257 
61625 Anläggningstekniker 105 0 105 
61625 Administration 59 0 59 
61700 Akut underhåll 141 0 141 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 314 132 183 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 558 155 403 
62810 VA 162 0 162 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 10 0 10 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 49 0 49 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 17 0 17 
73100 Försäkring 30 0 30 
73300 Larm 38 0 38 
73400 Brandskydd 5 0 5 

Kapitalkostnader 715 716 1430 

79000 Avskriv-ning 616  616 
85400 Intern-ränta 99  99 
Nya avskrivningar  716 716 
Ny internränta  0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 MEDEL
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Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat -61 -453 31 

Driftskostanadsandel 72%  52% 
Hyra 2498 550 3020 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 72 % till 52% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 13 310 000 13 310 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 331 000 1 331 000 

Risk 2 662 000 2 662 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 17 303 000 17 303 000 

Avskrivningskostnad 715 867 715 867 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostater och injustering 600 000 40 000 

3 Byt samtliga ventiler på VS 300 000 20 000 

4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya ventilationsaggregat 1 800 000 60 000 

6 Injustera ventilation 300 000 20 000 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 900 000 60 000 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Täta gamla vädringsluckor i hus A 50 000 1 667 

11 Byt fasadbelysning till LED 60 000 4 000 

12 Laga balkong på vita huset 20 000 667 

13 Laga fogar i tegelfasader 100 000 3 333 

14 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

15 Entré byggs om för att klara transporter 100 000 3 333 

16 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

17 Fönster renoveras på vita huset 150 000 5 000 

18 Solceller på tak 800 000 26 667 

19 Tvätta tak 375 000 12 500 

20 Laga puts och måla om fasad 375 000 12 500 

21 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

22 Bygga om vita huset (plan 1 och 2) till 12 lägenheter 3 600 000 120 000 

23 Renovera källaren till personalrum 800 000 26 667 

24 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

25 Nya solmarkiser 1 500 000 75 000 

  Delsumma 13 310 000 550 667 

  Projektering 1 331 000 55 067 

  Risk 2 662 000 110 133 

  SUMMA 17 303 000 715 867 
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4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 304 51 314 113 70,0 60 174 29 182 611 43% 131 502 

Värme - FJV 808 135 557 799 225,0   583 97 402 549 28% 155 250 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 1112 186 871 912 295,0 60 757 126 585 160 32% 286 752 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras upp med ca 550 kkr per år, men då de kommer från de nya 

hyreslägenheterna är det kostnadsneutralt för kommunen. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden.  

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 70 563 58 930 11 633 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 515 2 515 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 1 131 1 131 0 
61625 Fastighetstekniker 8 955 8 955 0 
61625 Anläggningstekniker 3 663 3 663 0 
61625 Administration 2 035 2 035 0 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

kk
r

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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61700 Akut underhåll 5 708 5 708 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 12 743 7 408 5 335 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 22 629 16 331 6 298 
62810 VA 5 639 5 639 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 418 418 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 000 2 000 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 591 591 0 
73100 Försäkring 1 033 1 033 0 
73300 Larm 1 315 1 315 0 
73400 Brandskydd 188 188 0 

Kapitalkostnader 21 438 42 914 -21476 

Avskrivningar 18 468 18 468 0 
Intern ränta 2 970 2 970 0 
Nya avskrivningar 0 21 476 -21 476 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 -19 132 19 132 

Resultat 92001 82712 9289 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Järnvägsstationen i Osby så att den blir en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

och besökare. 

Idag används byggnaden som vänthall och café. Det finns även ett utrymme på ovanvåningen som är 

inrett för buss- och taxichaufförer men det är oklart hur detta nyttjas.  

Förslagsvis säljs fastigheten och verksamheten flyttas till Jenvägen där det kommer finnas utrymme 

för väntande passagerare. Om försäljning inte sker behöver en kraftfull renovering ske för att 

nollställa de tekniska systemet i fastigheten. Då driftskostnaderna kan sänkas kraftigt blir 

investeringen lönsam med ca 3,5 mnkr. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Stationshus. Osby  

Area 400 kvm 
Status i nuläge i medel 1,8 poäng 
Mål med projekt 4,3 poäng 
Investeringsbehov 2 688 725 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 6 476 897 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 44 959 478 sek under livscykeln 
LCC med projekt 41 494 812 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 299 815 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 225 405 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 202 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 131 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Järnvägsstationen har idag ett café samt ett vilrum för 

busschaufförer. Huset är i stort behov av upprustning 

  

 

Undertak behöver målas. Hängrännor och stuprör 

behöver bytas. 

  

 

Fönster är inte underhållna och behöver bytas. 

 

  

 

Sockeln behöver putsas om. 
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Värmeväxlaren är omodern och ska bytas ut mot en 

modern. 

  

 

Källaren är drabbad av ohyra vilket beror på dåliga 

avloppssystem, hål i fasaden mm vilket behöver gås 

igenom och lagas. 

  

 

Ett stort antal radiatorer är gamla och omoderna. 

Värmesystemet behöver bytas ut. 

  

 

Vattenröret är kapat vilket kan leda till legionella. 

  

 

Ett fel-installerat aggregat medför att OVK inte är 

godkänd. 
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Stuprören har lagats nödtorftigt. 

  

 

Ventilationsaggregatet har passerat sin tekniska 

livslängd. Funktionen är bristfällig enligt OVK-

besiktningen. 

Ett nytt ventilationsaggregat behöver installeras och 

styr- och reglersystemet måste kunna hantera olika 

driftfall för båda ventialtionsaggregaten. 

  

 

Styr och reglertekniken har passerat bästa före datum. 

  

 

Takfönsterna läcker eller har läckt. Nya takfönster 

samt isolering av taket krävs då isoleringen är 

obefintlig. 
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Innerväggar mm behöver moderniseras. 

  

 

Det finns fyra elmätare till fastigheten varav två går 

till abonnemang som Osby kommun äger. Mätare 

slås samman till en för att minska fasta 

elnätskostnader. 

  

 

Vinden saknar till stor del isolering. Isolering finns 

på en del av vinden men där finns bara minimalt med 

isolering.  

  

 

Toaletter på plan 2 behöver en uppfräschning. 
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Det finns sprickor i huset som behöver åtgärdas. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i 

tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 1 170 160 1 010   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 141 0 141 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 0 2 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 18 0 18 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 7 0 7 1,0% 
61625 Administration 4 0 4 1,0% 
61700 Akut underhåll 190 100 90 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 72 26 46 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 53 19 34 2,0% 
62810 VA 9 0 9 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 61 15 46 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 85 0 85 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 526 0 526 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 53 100 154   

79000 Avskriv-ning 39  39  
85400 Intern-ränta 14  14 0,5% 
Nya avskrivningar  100 100  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -46 -59 -20   

Driftskostanadsandel 96%  87%  
Hyra 1269  1184  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 96 % till 87% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 2 068 250 2 068 250 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 206 825 206 825 

Risk 413 650 413 650 

SUMMA PROJEKTBUDGET 2 688 725 2 688 725 
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Avskrivningskostnad 100 408 100 408 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byt värmeväxlare 100 000 4 000 

2 Ny styr och regler 100 000 6 667 

3 Städa källare 30 000 1 000 

4 Putsa om väggar och tak.  50 000 1 667 

5 Måla golv, väggar och tak 50 000 1 667 

6 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 130 200 4 340 

7 Relina avlopp, laga mm 200 000 6 667 

8 Byt belysning till LED 18 000 1 200 

9 Slå ihop elabonnemang 5 000 1 000 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 25 000 833 

11 Byt belysning till LED 18 000 1 200 

12 Injustera ventilation 10 650 710 

13 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 127 800 4 260 

14 Nytt kanalsystem till kök 100 000 3 333 

15 Demontera felinstallerat aggregat utomhus 5 000 167 

16 Byt samtliga fönster 225 000 7 500 

17 Laga och måla alla väggar på hela planet 25 000 833 

18 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 86 400 2 880 

19 Injustera ventilation 7 200 480 

20 Byt ventilationsaggregat 300 000 12 000 

21 Tiläggsisolera  25 000 500 

22 Nya takfönster 40 000 1 333 

23 Uppfräschning av WC 50 000 1 667 

24 Måla allt synligt trä 50 000 1 667 

25 Byt papptak samt placera solceller mot söder 100 000 3 333 

26 Tvätta takpannor mot söder 20 000 667 

27 Tvätta takpannor mot norr 30 000 1 000 

28 Putsa om grund 10 000 333 

29 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

30 Putsa om grund 25 000 833 

31 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

32 Byt stuprör 20 000 667 

33 Putsa om grund 10 000 333 

34 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

35 Putsa om grund 25 000 833 

36 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

37 Byt stuprör 20 000 667 

  Delsumma 2 068 250 77 237 

  Projektering 206 825 7 724 

  Risk 413 650 15 447 

  Summa 2 688 725 100 408 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 45 78 71 701 8,1 8 29 51 45 871 35% 25 830 

Värme - FJV 71 124 53 191 25,1   46 80 34 366 35% 18 825 
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Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 116 202 124 892 33,2 8 75 131 80 237 35% 44 655 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 85 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,5 mnkr. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 43 363 36 887 6 477 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 4 915 4 915 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 83 83 0 
61625 Fastighetstekniker 612 612 0 
61625 Anläggningstekniker 250 250 0 
61625 Administration 139 139 0 
61700 Akut underhåll 7 700 3 643 4 057 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 909 1 861 1 048 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 2 158 1 394 764 
62810 VA 310 310 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 454 1 846 609 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 3 452 3 452 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 3 3 0 
73100 Försäkring 73 73 0 
73300 Larm 18 304 18 304 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 596 4 608 -3012 

Avskrivningar 1 164 1 164 0 
Intern ränta 432 432 0 
Nya avskrivningar 0 3 012 -3 012 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 44959 41495 3465 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Jenvägen så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och 

dess besökare. 

Idag används byggnaden som WC och övergång mellan västra och östra Osby. Fastigheten behöver 

fräschas upp då den ger ett osunt intryck. Åtgärderna är förhållandevis enkla och lönsamma för 

kommunen att utföra. Vinsten med upprustningen uppskattas till ca 800 kkr. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Jenvägen  

Area 770 kvm 

Status i nuläge i medel 2,5 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 181 750 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 122 722 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 18 862 844 sek under livscykeln 

LCC med projekt 18 025 622 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 590 081 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 569 295 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 92 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 58 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Genvägen är det första som möter resenärer i 

Osby. Det är då av vikt att man möts av ett positivt 

intryck.  

  

 

 

  

 

Rostiga pelare behöver målas. 

 

Stenar tas bort och ersätts av en klängros 

  

 

Hissen behöver rengöras 
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Taket är fullt med spindelväv. Rengöring och 

målning behövs. 

Belysning byts till LED. 

Golv rengöres. 

  

 

Att mötas av klotterkonst i hissen är mindre 

trevligt. 

 

  

 

Elradiator ska användas enbart på vintern. 
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Trappa rengöres. 

Väggar och tak målas 

  

 

Sil saknas.  

Ogräs tas bort. 

  

 

Övervakningsutrustning flyttas till kommunförråd. 

  

 

Skräp, soffor mm tas bort 
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Tre elradiatorer i ett utrymme som inte behöver 

vara uppvärmt. Samtliga radiatorer var varma. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 
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kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 180 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 230 28 203   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 18 0 18 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 58 0 58 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 34 0 34 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 14 0 14 1,0% 
61625 Administration 8 0 8 1,0% 
61700 Akut underhåll 0 1 -1 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 88 27 61 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 9 0 9 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 345 10 355   

79000 Avskriv-ning 305  305  
85400 Intern-ränta 40  40 0,5% 
Nya avskrivningar  10 10  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -4 -37 11   

Driftskostanadsandel 40%  36%  
Hyra 571  568  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 40 % till 36% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. Hyran går att sänka något redan från första året. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 145 400 145 400 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 14 540 14 540 

Risk 21 810 21 810 

SUMMA PROJEKTBUDGET 181 750 181 750 

Avskrivningskostnad 9 517 9 517 
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4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rostskyddsbehandla och måla smide 20 000 1 000 

2 Plantera klängros 2 000 67 

3 Sanera hiss 3 000 100 

4 Städa trappa 0 0 

5 Byt belysning till LED 60 000 2 000 

6 Rengör och måla tak och väggar 25 000 2 500 

7 Flytta övervakningsutrustning till centralförråd 4 000 400 

8 Städa kryp in 1 400 47 

9 Nya Varmvattenberedare 10 000 500 

10 Ny Elradiator + styr & regler elvärme 20 000 1 000 

11 Eventuellt nedsäkring 0 0 

    145 400 7 613 

  10% 14 540 761 

  15% 21 810 1 142 

    181 750 9 517 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

 
Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 71 92 87 535 26 0 45 58 60 860 36% 26 675 
Värme - FJV           

Värme - Olja                     
Vatten           

Summa 71 92 87 535 26 0 45 58 60 860 36% 26 675 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt sänkas något. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 
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kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 800 kkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 8 513 7 390 1 123 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 633 633 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 021 2 021 0 
61625 Fastighetstekniker 1 179 1 179 0 
61625 Anläggningstekniker 482 482 0 
61625 Administration 268 268 0 
61700 Akut underhåll 0 -41 41 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 3 551 2 469 1 082 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 320 320 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 59 59 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 10 350 10 636 -286 

Avskrivningar 9 141 9 141 0 
Intern ränta 1 209 1 209 0 
Nya avskrivningar 0 286 -286 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 18863 18026 837 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Idrottsplats Gamleby i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Idag används fastigheten som fotbollsplan för sommarträning och har omklädningsrum och 

duschhus. Byggnaderna är gamla och nedslitna och behöver renoveras. Idrottsföreningen ska förvalta 

byggnaderna, detta behöver kommunen säkerställa så att detta sker. 

Några investeringskalkyler eller LCC-kalkyler genomförs inte för fastigheten då detta inte åvilar 

kommunens fastighetsförvaltning. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har dubbla paneler varav den yttersta 

inte når ända upp. 

 

Standarden är så pass låg om det inte ska 

övervägas att riva husen och ersätta dessa med 

baracker som blir över när skolrokaden är 

genomförd. 
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Bristande passning av stuprör och hängränna. 

 

  

 

Duscharna är i så pass låg kvalitet att de inte 

används längre. 

  

 

 

  

 

Planerna klipps med traktor. Att sätta in 2 st större 

robotgräsklippare kan vara ett alternativ för att 

minska skötselkostnaderna. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,2 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Parkskola så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och utbilda sig 

samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Byggnaderna på skolan är 10 till 100 år gamla samt tillbyggd och delvis moderniserad under tiden 

men behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång för att säkerställa ett bra inneklimat 

och hushållning av kommunens resurser.  

Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska 

livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att 

verksamheten kan fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 19,2 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 30,2 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att investeringen är lönsam med ca 7,8 mnkr och kraftfullt sänka 

miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både åtgärder 

med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika 

närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Parkskolan  

Area 6283 kvm 

Status i nuläge i medel 1,9 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 19 179 900 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 30 217 464 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 188 395 313 sek under livscykeln 

LCC med projekt 180 571 049 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 5 763 927 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 5 690 220 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 201 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 132 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

BASINFORMATIO
N 

Namn Beteckning/nr Användning Area 
Kvalitet 
idag 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Fastighet Parkskolan   6283 2,5 
Byggnad 1 Parkskolan (H) (Gulahuset) 45001 BUN grundskolelokaler 2079 2,1 
Byggnad 2 Parkskolan kök 45002 BUN grundskolelokaler 1174 3,6 

Byggnad 3 
Parkskolan, Röda skolan, 
fritidshem 

45003 BUN grundskolelokaler 1678 1,9 

Byggnad 4 Parkskolan, gymnastikhus 45004 
BUN kultur o fritid 
lokaler 

908 2,1 

Byggnad 5 Parskolan, paviljong 45005 BUN grundskolelokaler 444 3 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Byggnad 1 – Gula huset 
FOTO BESKRIVNING 

 

Markiser behöver bytas ut. 

  

 

Fasaden behöver renoveras, Droppkant 
jämnas ut och hela byggnaden behöver 
målas. 
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Värmeväxlare har uppnått ekonomisk 
livslängd. I samband med att de övriga 
byggnaderna får sina egna 
värmeväxlare behöver denna 
dimensioneras om. Samtliga pumpar 
mm byts ut och rör isoleras. 

  

 

Ventilerna behöver bytas ut. 

  

 

Tillbyggnaden med en hiss från 1976 
saknar skolsalar utan är enbart till för 
WC och teknikrum. En eventuell rivning 
är aktuell. Ny hiss monteras inne i 
byggnaden istället. 
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Fasaden på tillbyggnationen behöver 
renonveras. 

  

 

Ventialtionsaggregaten behöver bytas 
ut. Värmebatteriet är eluppvärmt.  
I många driftsutrymmen står saker, tex 
läskbackar, vilket strider mot 
arbetsmiljöverkstes regler. 

  

 

Taket på tillbyggnaden behöver läggas 
om. 
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Samtlig belysning byts ut mot LED. 

  

 

I el centralen har verksamhet inrett 
rummet för barn. Detta är inte tillåtet. 
Samtliga driftsutrymme ska utrymmas 
från denna typ av verksamhet/skräp 
därefter byts lås ut med annan nyckel 
som enbart driftspersonal har tillgång 
till. 

  

 

Tillbyggnaden från 1976 innehåller en 
korridor dvs bygganden får 2 korridorer 
vilket är onödigt. 
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I syslödssalarna sitter grenkopplingar. 
Detta är inte tillåtet ur 
elsäkerhetssyppunkt. 

  

 

2.2 Byggnad 2 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

Övervakningsutrustningen behöver 
moderniseras med flera nya kameror 
och mjukvara. 

  

 

Överblivna bod och stolar samlas in och 
återanvänds. 
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Samtlig pendelbelysning byts ut. 

  

 

Köksventilationen behöver ses över för 
bättre drift. 

  

 

NO-salar byggs om till vanlig skolsal i 
samband med skolrockaden. 
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Frånluftsrör från brandskåp ska 
brandisoleras. 

  

 

Glasruta behöver bytas. 

  

 

2.3 Byggnad 3 - Röda skolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen 
är utsliten och det läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
balkongen, fasaden, gesimserna, 
markiser och solceller placeras på 
taket. 
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Fasaden behöver fogas om med 
kalkbruk för att förlänga livslängden på 
fasaden. 

  

 

Några fönster är bytta 2008. Övriga 
fönster renoveras alternativ byts ut. 
Virket i karmarna är mestadels i gott 
skick men behöver målas. 

  

 

Den nya tillbyggnaden är sliten efter 12 
år. Ventialtionsaggregaten tas bort och 
ytterväggen kläs in med tegel lika 
befintlig ursprungsbyggnad. Fönster 
flyttas ut enligt ursprungsbyggnad. 
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Källaren behöver storstädas och 
återställas med ny belysning, 
ljudabsorbtionsplattor i tak och väggar 
målas. 

  

 

Vinden har fyllt med isolering. Rum i 
mittskeppet renoveras och taket 
isoleras. Här kan inrymmas en 
rektorsexpedition med underbar utsikt 
över sjön. 

  

 

Ventialtionsaggregaten demonteras 
från vinden. Ett nytt 
ventilationsaggregat placeras i källaren 
i samma rum som en ny värmeväxlare. 
Värmeväxlaren kopplas direkt till 
fjärrvärmebolagets ledning vilket 
medför att interna kulvertförluster 
minimeras helt. 
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Oanvända kanaler mm 
rives/demonteras. Taket lagas och 
isoleras. 

  

 

Ventilationsdonet flyttas ned så att till-
luften kommer ut i rummet och inte i 
undertaket. 

  

 

Alla salar, uppehållsrum mm får ny LED 
belysning, väggar målas, värme och 
ventilation injusteras.. 
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Förråden behöver rensas och rustas 
upp. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts 
ut mot LED. 

 

  

 

2.4 Byggnad 4 - Gymnastikhus 
FOTO BESKRIVNING 
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Trappa och träppräcke behöver 
renoveras.  

  

 

Huset dränering behöver göras om 
eftersom det läcker vatten i källaren. 

  

 

Portarna behöver renoveras 
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Utrymme behöver städas 

  

 

I den gamla bassängen finns det vatten 
pga den dåliga dräneringen. 

  

 

Dusch och omklädningsrum behöver 
totalrenoveras. 
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Fuktskada på WC som behöver 
åtgärdas. 

  

 

Belysningen byts ut mot LED 

  

 

Trappa och entre behöver renoveras. 
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Bjälklaget har spruckit. Stötta mm 
behöver utföras. 

  

 

2.5 Byggnad 5 - Paviljong 
FOTO BESKRIVNING 

 

Bygganden avyttras så snart Röda 
huset är moderinserat. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 19,2 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 2 560 751 1 809 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 67 0 67 
61510 Sotning/myndighetskrav 121 0 120 
61625 Fastighetstekniker 330 22 308 
61625 Anläggningstekniker 135 10 125 
61625 Administration 75 4 70 
61700 Akut underhåll 310 185 125 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 384 287 97 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 652 137 515 
62810 VA 74 0 74 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 162 92 70 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 60 7 53 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4 Byggnad 5 MEDEL
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66200 Brand 47 0 47 
73100 Försäkring 30 2 28 
73300 Larm 28 0 28 
73400 Brandskydd 85 4 81 

Kapitalkostnader 3009 746 3755 

79000 Avskriv-ning 2379  2379 
85400 Intern-ränta 630  630 
Nya avskrivningar  746 746 
Ny internränta   0 

Resultat -522 4 111 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 46% till 33% vilket medför 

att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1 – Gula huset 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 360 000 12 000 

2 Nya radiatorer 1 039 500 25 988 

3 Injustering, ventiler, termostater 207 900 13 860 

4 Ny FJVC 150 000 5 000 

5 
Nytt aggregat TAFA exp 
isolering av vent-kanaler mm 200 000 6 667 

6 Ny styr & regler + inomhusgivare 100 000 6 667 

7 Ny LED-belysning i hela bygganden 300 000 20 000 

8 Nya markiser 1 000 000 50 000 

9 Laga puts och måla om 1 250 000 41 667 

10 Renovera undercentral, laga och måla tak, väggar och golv 100 000 3 333 

11 Demontera fasadplåt och ersätt med lättbetong som putsas och målas 200 000 6 667 

12 Ny papp samt tilläggisolering av tak tillbyggnaden 160 000 5 333 

13 Elcentraler får nya innerväggar så att grupprum kan byggas 225 000 7 500 

14 Nya eluttag i klassrum 20 000 667 

15 Bygga om undertak 10 000 333 

16 Måla trapphus, slipa trappa 50 000 2 500 

17 Måla väggar, dörrar, lister  519 750 25 988 

  Delsumma 5 892 150 234 168 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 589 215 23 417 

  Risk 589 215 23 417 

  Summa 7 070 580 281 002 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Kök 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 1 000 000 33 333 

2 Nya termostater, injustering 117 400 7 827 
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3 Uppgradering av styr&regler, behovsstyrning mm VENT 100 000 6 667 

4 Styr & regler innegivare mm 50 000 3 333 

5 Ny LED-belysning 180 000 12 000 

6 Ny FJVC 150 000 5 000 

7 Övervakningsutrustning flyttas till kontor 2 000 67 

8 Nya kameror 18 000 1 800 

9 NO sal byggs om i samband med skolrockaden 5 000 167 

10 Glasruta byts 5 000 167 

  SUMMA 1 627 400 70 360 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 162 740 7 036 

  Risk 162 740 7 036 

  SUMMA 1 952 880 84 432 

 

4.1.3 Byggnad 3 - Röda skolan 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Måla dörrkram 5 000 250 

2 Måla väggar, dörrar, lister 17 500 875 

3 Bygga om undertak 10 000 500 

4 Tegla fasad 100 000 2 000 

5 Måla trapphus, slipa trappa 30 000 1 000 

6 Måla väggar, dörrar, lister på hela planet 120 000 6 000 

7 Ta bort ventilationsaggregat 10 000 333 

8 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

9 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

10 Ta bort radiator på vägg 5 000 167 

11 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

12 Laga entretrappa 40 000 1 333 

13 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

1 Måla väggar, dörrar, lister på hela planet 120 000 6 000 

2 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

3 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

4 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

5 Måla trapphus, slipa trappa 25 000 833 

6 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

1 Ny värmeväxlare mm 150 000 5 000 

2 Nytt ventilationsaggregat 500 000 16 667 

3 Bygga om ventilationskanaler 48 000 1 600 

4 Nya undertak, laga måla väggar, åtgärda golv 144 000 7 200 

5 Ta bort radiator 5 000 167 

6 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

7 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

8 Styr- och regler 100 000 6 667 

1 Riva ventilationskanaler och demontera aggregat 100 000 3 333 

2 Bygga expedition samt isolera tak 630 000 21 000 

1 Bygg  om hiss till vindsplan samt klä in i tegel 450 000 9 000 

2 Flytta alla huvar, lägg solceller på tak, ny takpapp 512 000 17 067 

3 Nya stuprör 10 000 333 

4 Dränera om huset i samband med byta av rör 80 000 2 667 

5 Laga fasad, fogar, takgesims 160 000 5 333 

6 Måla och renovera fönster 200 000 6 667 

7 Renovera balkong 50 000 1 667 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 112 000 3 733 

2 Nya stuprör 10 000 333 

3 Dränera om huset i samband med byta av rör 80 000 2 667 

4 Laga fasad, fogar, takgesims 160 000 5 333 

5 Måla och renovera fönster 200 000 6 667 

6 Laga trappa 50 000 1 667 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 52 500 1 750 

2 Dränera om huset i samband med byta av rör 37 500 1 250 
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3 Laga fasad, fogar, takgesims 75 000 2 500 

4 Måla och renovera fönster 100 000 3 333 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 52 500 1 750 

2 Dränera om huset i samband med byta av rör 37 500 1 250 

3 Laga fasad, fogar, takgesims 75 000 2 500 

4 Måla och renovera fönster 100 000 3 333 

  SUMMA 5 323 500 197 192 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 532 350 19 719 

  Risk 532 350 19 719 

  SUMMA 6 388 200 236 630 

 

4.1.4 Byggnad 4 – Gymnastikhus 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 300 000 10 000 

2 Nya ventiler, termostater 45 400 3 027 

3 Injustering av värmesystem 90 800 6 053 

4 Uppgradering av styr&regler, behovsstyrning mm VENT 100 000 6 667 

5 Styr & regler innegivare  50 000 3 333 

6 Ny FJVC 150 000 5 000 

7 LED-belysning 135 000 9 000 

8 Laga och måla fasad 500 000 16 667 

9 Laga trappa 25 000 833 

10 Roskskyddbehandla och  måla räcke 20 000 667 

11 Dränera om huset 120 000 4 000 

12 Renovera portar 30 000 1 000 

13 Städa utrymmen 24 000 2 400 

14 Renovera duschutrymme 800 000 26 667 

15 Renovera omklädningsrum 450 000 15 000 

16 Renovera WC 75 000 2 500 

17 Entre och trappa renoveras 50 000 1 667 

18 Förstärkning av bjälklag med smide 75 000 2 500 

  SUMMA 3 040 200 116 980 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 304 020 11 698 

  Risk 304 020 11 698 

  SUMMA 3 648 240 140 376 

 

4.1.5 Byggnad 5 - Paviljong 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Återställa efter flytt av baracker 100 000 3 333 

  SUMMA 100 000 3 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10 000 333 

  Risk 10 000 333 

  SUMMA 120 000 4 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 346 55 384 255 135,9 155 56 10 97 052 84% 287 203 

Värme - FJV 906 155 652 449 190,5   716 123 515 322 21% 137 127 

Värme - Olja                     
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Vatten                     

Summa 1252 201 1 036 704 326,4 155 771 132 612 374 38% 424 330 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 4 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 7,8 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 98 131 67 914 30 217 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 331 2 331 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 4 194 4 190 3 
61625 Fastighetstekniker 11 463 10 714 749 
61625 Anläggningstekniker 4 689 4 342 348 
61625 Administration 2 605 2 451 154 
61700 Akut underhåll 12 570 5 065 7 505 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 15 588 3 937 11 651 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 26 469 20 906 5 563 
62810 VA 2 581 2 581 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 6 552 2 819 3 732 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 451 2 159 292 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 651 1 651 0 
73100 Försäkring 1 040 960 80 
73300 Larm 976 976 0 
73400 Brandskydd 2 971 2 831 139 

Kapitalkostnader 90 264 112 657 -22393 

Avskrivningar 71 373 71 373 0 
Intern ränta 18 891 18 891 0 
Nya avskrivningar 0 22 393 -22 393 
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Ny internränta 0 0 0 

Resultat 188 395 180 571 7824 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Spegeldammen så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

SAMMANFATTNING RESULTAT ENHET 

Fastighet Toalett Spegeldammen  

Area 12 kvm 
Status i nuläge i medel 2,9 poäng 
Mål med projekt 4,3 poäng 
Investeringsbehov 60 600 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 43 489 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 722 569 sek under livscykeln 
LCC med projekt 773 280 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 20 207 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 22 174 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 281 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 198 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Ny panel och målning 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Byt vindskiva 

  

 

 

  

 

 

  

 

Ny LED armatur 
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Byt panel 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,9 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 
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kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 60 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i 

tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 19 1 18 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 1 0 1 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 5 1 4 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 6 0 6 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 7 0 7 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 3 3 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  3 3 
Ny internränta  0 0 

Resultat 80 2 0 

Driftskostanadsandel 100%  85% 
Hyra 99  21 

 

Hyran är idag inte självkostnadsbaserad vilket gör att den kan sänkas betydligt om denna princip ska 

följas. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 50 500   50 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 5 050   5 050 

Risk 5 050   5 050 

SUMMA PROJEKTBUDGET 60 600   60 600 

Avskrivningskostnad 3 140   3 140 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Byte av panel samt målning 12 500 417 

2 Byte av vindskivor och målning 2 000 67 
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3 Solceller 8 000 267 

4 Byta till LED belysning 8 000 533 

5 Lägga om mark för att få bort fall mot hus 20 000 667 

6 Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

 Delssuma 50 500 2 617 

 Projektering 5 050 262 

 Risk 5 050 262 

 Summa 60 600 3 140 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 3,4 281 5 383 0,4 0,6 2,4 198 4 311 30% 1 072 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 3,4 281 5 383 0,4 0,6 2,4 198 4 311 30% 1 072 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 723 679 43 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 18 18 0 
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61625 Anläggningstekniker 8 8 0 
61625 Administration 4 4 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 218 175 43 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 198 198 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 276 276 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 94 -94 

Avskrivningar 0 0 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 94 -94 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 723 773 -51 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Fyren så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som toalett för allmänheten. Med mindre åtgärder som panelbyte, målning 

och solceller kommer denna byggnad bli prydlig igen. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT ENHET 

Fastighet Fyrtoalett Prästängen  

Area 10 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 44 400 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 43 489 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 509 417 sek under livscykeln 

LCC med projekt 532 828 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 14 342 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 15 398 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 400 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 300 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 10 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byt panel runt om 

  

 

Belysning byts till LED 

  

 

Skötseln behöver förbättras. 

  

 

Byt till LED 
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Tak över dörr behöver bytas. 

  

 

Foliera fönster så att man inte kan se in 

  

 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 45 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 13 1 12 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 1 5 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 5 0 5 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 0 2 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 2 2 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  2 2 
Ny internränta  0 0 

Resultat -80 1 0 
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Driftskostanadsandel 100%  85% 
Hyra 94  15 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader).  

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering 37 000   37 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 700   3 700 

Risk 3 700   3 700 

SUMMA PROJEKTBUDGET 44 400   44 400 

Avskrivningskostnad 2 230   2 230 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Fasad Byte av panel samt målning 12 500 417 

2 Fasad Byte av vindskivor och målning 2 000 67 

3 Tak Solceller 8 000 267 

4 Fasad Byta till LED belysning 8 000 533 

5 Fönster Byta folia på fönster 1 500 75 

6   Optimering 5 000 500 

  SUMMA   37 000 1 858 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 3 700 186 

  Risk 10% 3 700 186 

  SUMMA   44 400 2 230 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 4,0 400 6 124 0,4 0,6 3,0 300 5 052 25% 1 072 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 4,0 400 6 124 0,4 0,6 3,0 300 5 052 25% 1 072 
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4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 1000 kr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 509 466 43 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 15 15 0 
61625 Anläggningstekniker 6 6 0 
61625 Administration 3 3 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 248 205 43 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 163 163 0 
64100 Förbrukningsinventarier (lås, nycklar, vitvaror) 65 65 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 4 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 3 3 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 67 -67 

Avskrivningar 0 0 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 67 -67 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 509 533 -23 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som camping. Ytskikt, dörrar och fönster behöver renoveras, målas mm.  

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Area 

Fastighet Osby camping (H)  1075 

Byggnad 1 Osby camping (H) 45013 180 

Byggnad 2 Servicehus 2 st 45014 240 

Byggnad 3 Servicebyggnad 6 st   355 

Byggnad 4 Stugor 10 st  300 

Summa     1075 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Campingen hyrs ut till en privat aktör till knapp 

självkostnad. 

  

 

Reception och kiosk.  

  

 

Ett ventilationsaggregat av villatyp. Timer fungerar 

ej. 

  

 

Dörröppnare är bytt men väggen är inte lagad. 
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Köksventilationen är bortkopplad. 

  

 

Lövsilar har ej tömts vilket kan orsaka vattenskador i 

fasaden. 

  

 

Äldre luft/luftvärmepump som behöver bytas ut. 

  

 

 

  

 

Gemensamhetsstuga med elvärme 

Installera luft/luftvärmepump 
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FTX-aggregat med demonterad värmeväxlare. Byt 

till ett nytt modernt ventilationsaggregat. 

  

 

Elektrisk varmvattenberedare 

  

 

Fasad, fönster och dörrar behöver renoveras och 

målas. 

  

 

Dörrbladets laminatskivor har delat sig 
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Fixar- Malte har varit framme.  

  

 

Pelare behöver bytas då den snart är genomrutten. 

  

 

Köket saknar ventialtion 

  

 

Dörren behöver bytas 

  

 

Fasaderna behöver målas 
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Duschens väggar behöver renoveras. Är inte 

fackmässigt utförda. 

  

 

 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING 
MED 
PROJEKT 

KOSTNADSU
TVECKLING 

Driftskostnader      

60110 Extern lokalhyra    1,0% 

61310 Sophämtning    1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav    1,0% 

61625 Fastighetstekniker    1,0% 

61625 Anläggningstekniker    1,0% 

61625 Administration    1,0% 

61700 Akut underhåll    2,0% 

61910 Fastighetsskatt    1,0% 

62110 El    2,0% 

62310 Olja    2,0% 

62340 Fjärrvärme    2,0% 

62810 VA    1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier     2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial (filter, vvs)    2,0% 

66100 Reservkraf (rep)    2,0% 

66200 Brand    1,0% 

73100 Försäkring    1,0% 

73300 Larm    1,0% 

73400 Brandskydd    1,0% 

Kapitalkostnader      

79000 Avskriv-ning     

85400 Intern-ränta    0,5% 

Nya avskrivningar     

Ny internränta    0,5% 

Hyra     

Resultat      

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 51 % till 30% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering     

Projektering, KA, besiktning, byggledning     

Risk     

SUMMA PROJEKTBUDGET     

Avskrivningskostnad     
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4.1.1 Byggnad 1 - Osby camping (H) 
 

4.1.2 Byggnad 2 - Servicehus 2 st 
 

4.1.3 Byggnad 3 - Servicebyggnad 6 st 
 

4.1.4 Byggnad 4 - Stugor 10 st 
 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                         

Energislag 
Pris 
kr/kW
h 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Före 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Före 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Bespari
ng 
MWh 

Ny 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Ny 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Besparing
s- 
potential 
procent 

Bespari
ng i kr 

El             

Värme - 
olja 

            

Värme - 
VP 

            

Värme - 
fjv 

            

Solceller             

Vatten             

SUMMA             

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader    

60110 Extern lokalhyra    

61310 Sophämtning    

61510 Sotning/myndighetskrav    

61625 Fastighetstekniker    

61625 Anläggningstekniker    

61625 Administration    

61700 Akut underhåll    

61910 Fastighetsskatt    

62110 El    

62310 Olja    

62340 Fjärrvärme    

62810 VA    

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror)    

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs)    

66100 Reservkraf (rep)    

66200 Brand    

73100 Försäkring    

73300 Larm    

73400 Brandskydd    

Kapitalkostnader    

Avskrivningar    

Intern ränta    

Nya avskrivningar    

Ny internränta    

Resultat    
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Hasslarödsskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och 

utbilda sig samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är ca 50 år gammal och behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång för att 

säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga utrustningen 

som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför 

viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå med 

minimala störningar under entreprenadtiden.  

LM-byggnaden har drabbats av mögel och föreslås rivas. Även C-huset med slöjdsalar är i så pass 

dåligt skicka att denna bör rivas.  

En ny byggnad som innehåller slöjdsalar och hemkunskap byggs på skolområdet. Alternativt byggs en 

våning ovanpå huvudbyggnaden. 

Huvudbyggnaden byggs om och förses med sadeltak och tegelfasader. Simhallen är i så pass dåligt 

skick att den behöver totalrenoveras. Vi föreslår att den byggs om till en sporthall och att en ny 

simhall byggs i anslutning till den nya ishallen. 

Med en investering som omfattar ca 110 mnkr kommer sänka driftkostnaderna med 54 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kommer att behöva öka hyran för denna fastighet 

eftersom man behöver bygga en ny byggnad som ersätter en avskriven samtidigt som man kraftfullt 

sänker miljöpåverkan och innemiljön förbättras och skolan anpassas till högstadium. 

Åtgärderna som föreslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även 

åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för 

hela verksamheten när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Hasslarödsskolan  

Area 12492 kvm 

Status i nuläge i medel 2,1 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 108 035 470 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 54 024 764 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 244 394 765 sek under livscykeln 

LCC med projekt 295 423 184 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 7 445 692 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 9 378 517 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 204 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 108 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 
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• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area Antal våningar Kvalitet idag 

Fastighet Hasslarödsskolan     2,1 

Byggnad 1 Hasslarödskolan (H) 46001   4307 Källare+ 2 2,3 

Byggnad 2 Musikskolan, Hasslaröd 46002  611 1 2,2 

Byggnad 3 Hasslaröd kök 46003   611 1 2,2 

Byggnad 4 Hasslaröd sim- och sporthall 46004  3965 Källare + 2 1,8 

Byggnad 5 Låg- och mellanstadiet, Hasslaröd 46005   1944 1 2 

Byggnad 6 Hasslarödsgården 46006  300 Källare+ 2 + vind 2,2 

Byggnad 7 Hus B - Hemkunskap/slöjd 46007   754 1 1,8 

Summa       12492     

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnad 1 - Hasslarödsskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Fasaden på huvudbyggnaden består av 
gamla fönster med bröstning med dåligt U-
värde (släpper igenom mycket energi). På 
taket sitter gamla ventilationsaggregat som 
inte klarar dagens krav. Huset föreslås få 
nya fasader av lättbetong, nya fönster och 
isolerad vägg.  

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Trappa och entré behöver renoveras. 

  

 

Värmeväxlare byts ut då den uppnått sin 
tekniska livslängd. 

  

 

Shunt till värmesystemet har uppnått sin 

tekniska livslängd. 
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I samband med att taket får ett sadeltak 
byggs konferensrummet om så att dagens 
onödiga konstruktion får ett verkligt syfte. 

  

 

Ventilationsaggregaten på taket är gamla 

och omoderna och är dessutom otäta. Ett 

nytt ventilationsaggregat installeras. 

  

 

I samtliga rum byts belysningen ut till LED. 
Ventilationen injusteras för att luftflödet 
ska optimeras. 
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Samtliga termostater byts ut i samband 
med injustering av radiatorsystemet. 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Musikskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Huset där musikskola, kök och matsal 
ligger behöver rustas upp ordentligt. 
Bland annat behövs ny ventilation.  

  

 

Fasaderna består av gamla fönster och 
tunna väggar. Dessa byts ut för att 
skapa ett bättre inneklimat. 
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2.3 Status byggnad 3 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

Entré, väggar och fönster moderniseras 
och byggs om. 

  

 

Ventilationskanaler byggs om för att få 
bättre inneklimat. 

  



 

Sida 9 av 26 
 

 

Under en lucka finns en krypgrund. I 
denna krypgrund sitter ett 
ventilationsaggregat som inte klarar 
arbetsmiljöverkets krav på 
tillgänglighet.  

  

 

Alla gamla ventilationsaggregat i 
krypgrunden ersätts med ett nytt. 

  

 

Ventilationen behöver moderniseras i 
köket. 
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2.4 Status byggnad 4 – Sim och sporthall 
FOTO BESKRIVNING 

 

Fasaden på sim och sporthallen 
behöver ses över. Med nya 
ventilationskanaler och aggregat 
kommer galler tas bort. Entrén behöver 
rustas.  
Simhallen byggs om till en bollhall och 
en ny simhall byggs i anslutning till den 
nya ishallen. 

  

 

Utrymningstrappan är inte godkänd 
och behöver bytas ut. 

  

 

Utemiljön utanför simhallen behöver 
moderniseras. 
Fönster byts och anpassas till den nya 
verksamheten.  
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Det växer svartmögel i duschen i 
sporthallen. 

  

 

Omklädningsrum och duschrum 
moderniseras. 

  

 

Då vattenrören ligger för nära taket 
fryser dessa vilket kräver en 
speciallösning. Med tilläggsisolering, ny 
takduk och solceller kommer rören inte 
frysa igen och speciallösningarna kan 
tas bort. 
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Dörrar, väggar mm moderniseras inne i 
sim och sporthallen.  

  

 

Simhallen byggs om till en ny bollhall. 
Det finns ett stort behov av 
modernisering av simhallen som sällan 
kan genomföras på ett bra sätt.  
Nytt undertak, ny belysning och en 
ombyggnation av ventilationen krävs. 

  

 

Bilden visar et ventilationsaggregat till 

omklädningsrummen i simhallen. 

Aggregatet är rostigt och har passerat 

sin tekniska livslängd. 
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De tekniska installationerna i simhallen 

har uppnått sin ekonomiska livslängd 

för många år sedan. 

  

 

Shuntar i värmesystemet har passerat 

sin tekniska livslängd. 

  

 

Simhallen är ansluten till 

fjärrvärmenätet men enbart varmvatten 

och värmning av bassängvatten betjänas 

av fjärrvärmecentralen. Uppvärmningen 

sker via kulvert från Hasslarödsskolan. 

En ny fjärrvärmecentral som betjänar 

hela byggnaden installeras. Kulverten 

till skolan proppas. 
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Idag sitter det troligtvis asbest på rören i 

källaren vilka behöver saneras.  

 

2.5 Status byggnad 5 – Låg och mellanstadie 
FOTO BESKRIVNING 

 

LM-huset är drabbat av fukt och mögel. 
Rivning av huset föreslås. En ny 
byggnad alternativt så byggs 
huvudbyggnad på med lokaler för  

  

 

2.6 Status byggnad 6 - Hasslarödsgården 
FOTO BESKRIVNING 

 

Hasselrödsgården är en vacker 
kulturbyggnad som kan anpassas för 
dagens krav utan större ansträngning.  
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Källaredörren och trappan behöver 
renoveras. 

  

 

Ny belysning samt lagning och målning 
av väggar, dörrar och lister behöver 
utföras. 

  

 

Ventilationskanaler som inte används 
demonteras. Tak lagas efteråt. 
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Ventilationen behöver ses över så att 
flödena fungerar. 

  

 

Det saknas ett vattensäkert golv med 
brunn under ventilationsaggregatet. En 
eventuell läcka kan förstöra bjälklaget. 
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Byggnaden värms med en elpanna. 

Installera värmepump istället. 

  

 

Då huset har FTX ventilation tas galler 
bort och hål lagas. 
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2.7 Status byggnad 7 - Hus B - Hemkunskap/slöjd 
FOTO BESKRIVNING 

 

Byggnaden är mycket sliten och 
föreslås rivas. 

  

 

Fönsterna är gamla och väggarna är 
tunna vilket innebär värmeläckage. 

  

 

En innervägg har tagits bort vilket 
gjort att taket gett vika. 
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Lokalerna är inte anpassade efter 
dagens krav på hemkunskapssalar. 

  

 

Ventilationen är till stora delar 
undermålig 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den linjerna 

visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna yttre linjen visar vart fastigheten ska nå för att den ska 

vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som föreslås 

kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,1 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 110 mnkr kommer livslängden på skolan att förlängas 

ytterligare minst 40 år. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 4 047 1 436 2 612   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 75 0 75 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 150 0 150 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 506 0 506 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 207 50 157 1,0% 
61625 Administration 115 5 110 1,0% 
61700 Akut underhåll 185 119 66 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 817 616 201 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 1278 593 685 2,0% 
62810 VA 384 0 384 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 85 20 65 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 120 22 98 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 61 9 51 1,0% 
73300 Larm 64 1 63 1,0% 
73400 Brandskydd 111 0 111 1,0% 

Kapitalkostnader 2974 3502 6476   

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4

Byggnad 5 Byggnad 6 Byggnad 7 MEDEL
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79000 Avskriv-ning 2414  2414  
85400 Intern-ränta 560  560 0,5% 
Nya avskrivningar  3502 3502  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -230 2066 182   

Hyra 6792  9270  
 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 4 BYGGNAD 5 BYGGNAD 6 BYGGNAD 7 TOTALT 

Investering 31 348 550 11 213 800 15 412 150 3 888 000 901 000 20 900 000 83 663 500 
Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 134 855 1 121 380 1 541 215 388 800 90 100 2 090 000 8 366 350 
Risk 7 837 138 2 242 760 2 311 823 388 800 90 100 3 135 000 16 005 620 
SUMMA PROJEKTBUDGET 42 320 543 14 577 940 19 265 188 4 665 600 1 081 200 26 125 000 108 035 470 
Avskrivningskostnad 1 487 385 535 471 731 753 155 520 45 810 545 833 3 501 773 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Hasslarödsskolan 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

2 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

3 Byt samtliga ventiler på VS 80 000 4 000 

4 Städa, laga källaretrappa. Måla trappräcke 60 000 2 000 

5 Städa källare 240 000 12 000 

6 Byt fönster som är sönder 5 000 167 

7 Måla väggar och tak 160 000 5 333 

8 Ny styr och regler 400 000 26 667 

9 Sanera VS rör, byt vid behov 500 000 16 667 

10 Bygg om duschutrymme 20 000 1 333 

11 Injustering av värmesystem mm 80 000 8 000 

2 Upprustning av entre, trappa 100 000 3 333 

3 Laga källaretrappa, mur, räcke 10 000 333 

6 Solskydd på hela fasaden behöver bytas ut. 1 200 000 40 000 

7 Byt fasadbelysning till LED 25 000   

8 Laga trappa, mur och nytt räcke 10 000 333 

9 Byt belysning till LED 375 000 18 750 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 616 500 41 100 

11 Injustera värme inkl byte av termostater 246 600 24 660 

12 Injustera ventilation 123 300 12 330 

13 Bygga om klassrum 4 932 000 164 400 

14 Nya kanaler 500 000 10000 

1 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

2 Laga och måla alla väggar på hela planet 2 082 000 138 800 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 104 100 10 410 

4 Injustera ventilation 52 050 5 205 

5 Bygga om klassrum 2 082 000 69 400 

6 Nya kanaler 500 000 10000 

1 Komplettera vindsosileringen 246 600 4932 

2 Nytt golv 986 400 32880 

3 Byt ventilationsaggegrat 1 400 000 46667 

4 Nya kanaler 600 000 15000 

  Takresning med takpannor mot norr och solceller mot söder 4 932 000 164 400 

  Nya hängrännor, plåtarbete 250 000 8 333 

  Ny trappa 150 000 3 000 

  Installera solceller 800 000 26 667 

1 Dränera om huset 225 000 7 500 

2 Renovera källarefönster 50 000 1 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 
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4 Byt stuprör 20 000 667 

5 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 1 000 000 20 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 2 000 000 40 000 

1 Dränera om huset 225 000 7 500 

2 Byt stuprör 20 000 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 1 000 000 20 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 2 000 000 40 000 

  SUMMA 31 348 550 1 101 767 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 134 855 110 177 

  Risk 7 837 138 275 442 

  SUMMA 42 320 543 1 487 385 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Musikskolan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

2 Ny styr och regler 200 000 6 667 

4 Upprustning av entre 40 000 1 333 

7 Solskydd på hela fasaden behöver bytas ut. 500 000 16 667 

8 Byt fasadbelysning till LED 12 500 625 

9 Byt belysning till LED 187 500 9 375 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 305 500 20 367 

11 Injustera värme inkl byte av termostater 122 200 12 220 

12 Injustera ventilation 61 100 6 110 

13 Nytt kök 2 500 000 125 000 

1 Komplettera vindsosileringen 122 200 2 444 

2 Nytt golv 488 800 16 293 

3 Byt ventilationsaggegrat 800 000 26 667 

4 Nya kanaler 350 000 7 000 

1 Takresning med takpannor mot norr och solceller mot söder 2 444 000 81 467 

2 Nya hängrännor, plåtarbete 125 000 4 167 

3 Ny trappa 150 000 3 000 

4 Installera solceller 400 000 13 333 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 200 000 4 000 

1 Dränera om huset 62 500 2 083 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 600 000 12 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt stuprör 20 000 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 200 000 4 000 

1 Dränera om huset 62 500 2 083 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 600 000 12 000 

  SUMMA 11 213 800 411 901 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 121 380 41 190 

  Risk 2 242 760 82 380 

  SUMMA 14 577 940 535 471 
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4.1.3 Byggnad 3 - Kök 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

  Åtgärder ingår i Byggnad 2     

 

4.1.4 Byggnad 4 – Sim och sporthall 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 290 250 19 350 

2 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 116 100 11 610 

4 Injustera ventilation 58 050 5 805 

5 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

6 Ny styr och regler 150 000 10 000 

7 Demontera all vattenutrustning 200 000 6 667 

9 Städa, laga källaretrappa. Måla trappräcke 45 000 1 500 

1 Ny tegelfasad med nya fönster 500 000 12 500 

2 Renovera fasad 250 000 6 250 

3 Renovera fasad 250 000 6 250 

4 Ny tegelfasad med nya fönster dörrar 800 000 20 000 

5 Laga och måla alla väggar på hela planet 722 500 48 167 

6 Upprustning av entre 50 000 1 667 

7 Injustera värme inkl byte av termostater 144 500 14 450 

8 Injustera ventilation 72 250 7 225 

9 Byt belysning till LED 450 000 22 500 

10 Byt fasadbelysning till LED 25 000 1 250 

11 Total upprustning av omklädningsrum och duschutrymme 1 600 000 53 333 

12 Total ombyggnation av simhall till idrottshall 2 800 000 93 333 

13 Nytt ventilationsaggregat 1 000 000 40 000 

14 Ombyggnad av ventilationskanaler och don 500 000 12 500 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 68 750 4 583 

2 Upprustning av cafe mm 200 000 6 667 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 27 500 2 750 

4 Injustera ventilation 13 750 1 375 

5 Byt belysning till LED 450 000 22 500 

1 Tilläggsisolera taket 433 500 10 838 

2 Ny takduk 1 445 000 48 167 

3 Solceller 2 000 000 66 667 

4 Nya hängrännor, plåtarbete 100 000 3 333 

5 Byt stuprör 100 000 3 333 

  SUMMA 15 412 150 585 403 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 541 215 58 540 

  Risk 2 311 823 87 810 

  SUMMA 19 265 188 731 753 

 

4.1.5 Byggnad 5 - Låg och mellanstadie 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byggnaden ska rivas 3 888 000 129 600 

  SUMMA 3 888 000 129 600 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 388 800 12 960 

  Risk 388 800 12 960 

  SUMMA 4 665 600 155 520 

 

4.1.6 Byggnad 6 - Hasslarödsgården 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga trappa och montera nytt räcke 20 000 667 

2 Renovera dörr 10 000 333 

3 Städa källare 6 000 300 
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5 Ny styr och regler 50 000 3 333 

6 Byt belysning till LED 22 500 1 125 

7 Laga och måla alla väggar på hela planet 37 500 2 500 

8 Injustera värme inkl byte av termostater 15 000 1 500 

9 Injustera ventilation 7 500 750 

10 Demontera elpanna, installera värmepump 300 000 10 000 

1 Byt belysning till LED 22 500 1 125 

2 Laga och måla alla väggar på hela planet 37 500 2 500 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 15 000 1 500 

4 Injustera ventilation 7 500 750 

1 Injustera ventialtinsaggregat 10 000 333 

2 Bygg en våtrumsinbbyggnad under aggregat 25 000 833 

1 Dränera om huset 50 000 1 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Dränera om huset 20 000 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 2 500 83 

3 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

2 Dränera om huset 50 000 1 667 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fasadbelysning till LED 5 000 250 

5 Renovera dörr 5 000 167 

6 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Dränera om huset 20 000 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 2 500 125 

3 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Ta bort huvar som ej anvönds 5 000 167 

2 Taktvätt 30 000 1 000 

  SUMMA 901 000 38 175 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 90 100 3 818 

  Risk 90 100 3 818 

  SUMMA 1 081 200 45 810 

 

4.1.7 Byggnad 7 – Hus B - Hemkunskap/slöjd 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byggnaden ska rivas 900 000 30 000 

2 Slöjdssal 2 st 4 500 000 90 000 

3 Träslöjd 2 st 4 500 000 90 000 

4 Hemkunskap 2 st 6 000 000 120 000 

5 Biytor 4 500 000 90 000 

6 Installera solceller 500 000 16 667 

  SUMMA 20 900 000 436 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 2 090 000 43 667 

  Risk 3 135 000 65 500 

  SUMMA 26 125 000 545 833 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 
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Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 
% 

Besparing 
kr 

El 779 62 817 360 325,7 278 176 17 201 183 77% 616 177 

Värme - FJV 1775 146 1 278 000 823,6   951 91 685 000 46% 593 000 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 2554 204 2 095 360 1149,3 278 1127 108 886 183 56% 1 209 177 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med ca 2 mnkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln finansieras investeringen till ca hälften av driftskostandsförbättringar.. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 155 163 101 138 54 025 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 609 2 609 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 5 225 5 225 0 
61625 Fastighetstekniker 17 607 17 607 0 
61625 Anläggningstekniker 7 203 5 464 1 739 
61625 Administration 4 002 3 828 174 
61700 Akut underhåll 7 517 2 694 4 824 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 33 159 8 162 24 997 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 51 846 27 789 24 057 
62810 VA 13 347 13 347 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 3 428 2 617 811 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 872 3 968 905 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 2 108 1 781 327 
73300 Larm 2 240 2 205 35 
73400 Brandskydd 3 844 3 844 0 

Kapitalkostnader 89 232 194 285 -105053 

Avskrivningar 72 420 72 420 0 
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8 000,00

10 000,00
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Intern ränta 16 812 16 812 0 
Nya avskrivningar 0 105 053 -105 053 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 244395 295423 -51028 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Klockarskogsskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och 

utbilda sig samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är tillbygg och har även en paviljong. Syftet med skolan är att den ska bli en F-6 skola vilket 

medför att den behöver byggas till och byggas om. 

Befintliga byggnader är i dåligt skick och läcker energi. Att bygga om dessa till välfungerande och 

kostnadseffektiva lokaler är en stor utmaning och är troligtvis en dyrare lösning 

Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska 

livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att 

verksamheten kan fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Innan beslut fattas om vilket alternativ som ska genomföras behöver en noggrannare analys och 

diskussion företas. I rapporten finns det sju olika alternativ där det bästa och kostnadseffektivaste är 

att bygga en helt ny skola och flytta över verksamheten i denna när denna är klar. Då slipper man 

onödiga barackkostnader och de nya lokalerna kommer att vara väl anpassade för framtiden. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Klockarskogsskolan  

Area 4500 kvm 
Status i nuläge i medel 2,3 poäng 
Mål med projekt 5 poäng 
Investeringsbehov 112 500 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 11 593 446 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 127 731 870 sek under livscykeln 
LCC med projekt 126 623 423 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 916 722 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 935 679 sek/år 
Energinyckeltal med gamla och nya byggnader 150 kWh/kvm 
Energinyckeltal med nya byggnader 40 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan. Åtgärdsförslagen speglar alternativ två dvs att 

behålla byggnaderna och bygga nya. 

2.1 Status byggnad 1 - Huvudbyggnad 
FOTO BESKRIVNING 

 

Solceller placeras på lågdelens tak. 
 

  

 

Korridoren uppdateras med ny LED 
belysning.  

  

 

Exempel på dyr tillbyggnad. Högt i tak som 
inte skapar nytta då det enbart är en 
korridor som lyses upp. 
Ett alternativ är att bygga ett nytt bjälklag 
för att skapa mer administrativ yta. 
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2.2 Status byggnad 2 - Förskola 
FOTO BESKRIVNING 

 

Alla fastigheter behöver målas utvändigt. 
Detta medför en chans att byta kulör.  

  

 

Pumpen läcker och ventilerna behöver 
bytas. 

  

 

Vid byte av utomhusarmatur satte 
elektrikern upp en för liten armatur. 
Denna behöver bytas. 
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2.3 Status byggnad 3 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

 

  

 

I källaren förvaras diverse material. 
Utrymmet töms och nya förråd byggs för 
att få ordning i källaren. 

  

 

Ventilationsdonen är felplacerade och 
behöver flyttas. Med nuvarande placering 
skapas arbetsmiljöproblem. 
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2.4 Status byggnad 4 - Fritidshem 
FOTO BESKRIVNING 

 

Undertaket är obehandlat. Detta behöver 
rengöras och målas.  

  

 

2.5 Status byggnad 5 - Paviljong 
FOTO BESKRIVNING 

 

Paviljongen bör avyttras så snart som 
möjligt. 

  

 

2.6 Status byggnad 6 - Gymnastiksal 
FOTO BESKRIVNING 

 

Byggnaden för gymnastiken behållas 
och konverteras till förskola. 
Takfönsterna ta bort och solceller 
placeras på taket. 
Brandstationens bilhall konverteras till 
gymnastikhall. 
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Utomhusområden behöver 
moderniseras 

  

 

Trappan behöver städas, Ny brunn 
behövs och hela huset behöver 
dräneras. 

  

 

Undercentralen med värmeväxlare 
behöver totalrenoveras. Det läcker från 
ventiler och vatten rinner på golvet. 
Tekniken är uttjänt och behöver 
moderniseras.  
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Duscharna behöver avkalkas. När 
ombyggnationen startar konverteras 
utrymmet till förskola. 

  

 

Gymnastiksalen konverteras om till 

förskola. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den linjerna 

visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna yttre linjen visar vart fastigheten ska nå för att den ska 

vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som föreslås 

kommer att medföra att målet uppnås. Målen är satta utifrån att hela skolan ersätts med en ny. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola.  

4.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram sju olika kalkyler som baseras på nyckeltal. 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA     

Befintlig driftskostnad 1 883 840 kr/år 

Avskrivningskostnad 1 900 500 kr/år 

Summa totalkostnad 3 784 340 kr/år 

Hyra per kvm 1 467 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1a HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 112 500 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 2 250 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 1 575 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 825 000 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 48 000 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

StatusMÅL MEDEL
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Avskrivningskostnad 960 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 672 000 sek/år 

Totalkostnad 1 632 000 kr/år 

Hyra per kvm 850 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 73 800 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR ALT 2 3 911 000 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 2a RÄKNA HÖGT  HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 135 000 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 3 375 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 1 800 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 5 175 000 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 2b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 57 600 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 1 440 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 768 000 sek/år 

Totalkostnad 2 208 000 kr/år 

Hyra per kvm 1150 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 83 400 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 487 000 sek/år 



 

Sida 12 av 13 
 

 

KALKYL ALTERNATIV 3a MELLAN DYRT HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 123 750 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 2 750 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 1 687 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 437 500 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 3b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 52 800 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 173 333 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 672 000 sek/år 

Totalkostnad 1 845 333 kr/år 

Hyra per kvm 961 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 78 600 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 124 333 sek/år 

 

4.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

sju olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 a ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Att behålla nuvarande skola som därtill är för liten är dyrare än att 

bygga en helt ny skola för behovet. 
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4.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1a är billigast med en byggnad med låg kvalitet där arbetet med låga 

driftskostnader är mindre viktigt är dyrast. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Ekbacken så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och utbilda sig 

samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är mellan 20 och 100 år gammal och behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång 

för att säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga 

utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det 

är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan 

fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Utöver en teknisk uppdatering behöver lokalerna användas på ett bättre sätt så att nyttjandegraden 

utökas. Detta medför att nybyggnationsbehovet försvinner. Lokalerna kommer att byggas om så att 

fler skolsalar skapas. 

Med en investering som omfattar ca 18 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 25 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 7 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Ekbacken  

Area 5174 kvm 

Status i nuläge i medel 2,3 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 18 744 180 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 24 755 706 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 119 348 470 sek under livscykeln 

LCC med projekt 116 204 944 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 605 174 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 653 964 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 155 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 100 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnad 1 – Ekbackeskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen är 
utsliten och det är risk för läckage läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
fasaden, gesimserna och solceller placeras 
på taket. 

  

 

Stuprören saknas lövsilar vilket medför att 
de troligtvis är fulla med löv. Dessa 
behöver bytas och i samband med detta 
dräneras huset om. 
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Fönster behöver renoveras. Växlighet tas 
bort då den skadar fasaden. 

  

 

Källartrappan behöver lagas och nya 
räcken monteras. 
Låsbar grind monteras så att ingen 
obehörig kan ta sig ner i källartrappan. 
 

  

 

Trapphuset saknar uppvärmning och 
ventilation vilket medfört att hela 
trapphuset behöver putsas om. Värme och 
ventilation monteras. 
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Fasaden har spruckit och behöver lagas 

  

 

Vindsgolvet saknar brädor. Efter 
komplettering av tilläggsisoleringen lagas 
golvet. 
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Värmeväxlaren behöver bytas (silvriga 
lådan) då den uppnått sin ekonomiska och 
tekniska livslängd. I samband med detta 
byts samtliga ventiler och rören isoleras. 
Kulvert till byggnad 2 pluggas då denna 
byggnad får egen värmeväxlare. 

  

 

Ventilationsaggregat som är gammalt och 

omodernt med dålig återvinning. 

  

 

Ett äldre ventilationsaggregat med ett 
omodern styr- och reglersystem som bara 
går att koppla upp på ett bristfälligt sätt. 
Båda ventilationsaggregaten byts mot ett 
nytt aggregat med hög återvinning. 
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Delar av skolan har så kallade deplacernade 

don för tilluften. Detta ger komfortproblem 

med drag och svårigheter att möblera 

rummen. Rum som har deplacerande don 

byggs om med ett nytt kanalsystem och 

takmonterade don. 

  

 

Källarefönsterna friläggs. Idag rinner 
regnvatten rakt in på huset. 
Dräningsrännor anläggs så att huset 
skyddas mot översvämning. 

  

 

Golvet i entrén har spruckit och behöver 
lagas. 
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Rörmokaren har inte centrerat radiatorn 
under fönstret. I samband med injustering 
och byte av termostat centreras radiotorn. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts ut 
mot LED. 

 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Kunskapscenter 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taken passar utmärkt för solceller. 
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Ventilationsaggregat till aula är relativt 
modernt aggregat men behöver 
injusteras. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts 
ut mot LED. 

  

 

Belysningen i aulan byts ut mot ny LED. 
Armaturerna kan bevaras. 

  

 

En frånluftsfläkt har monterats i 
cafeterian. Fläkten bullrar och gör 
väldigt lite nytta. Fläkten demonteras. 

  



 

Sida 11 av 19 
 

 

Uteluft tas in i lokalerna via sk 
strumpor utan förvärmning. Detta 
skapar stora komfortproblem på 
vintern. Vidare så blir återvinningen av 
frånluften bristfällig med denna typ av 
ventilationssystem. 
Helt nytt ventilationssystem med till- 
och frånluft installeras i hela skolan 
bortsett från aula och den tillbyggda 
verkstadsdelen. 

  

 

Shuntar blir överdimensionerade när 

ventilationen byggs om. Alla shuntar till 

värmesystemet byts. 

  

 

Styr och reglersystemet till värmen i 

verkstadsdelen är lämplig till en villa. 

Ett nytt styr- och reglersystem 

installeras. 
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2.3 Status byggnad 3 -Pulsen 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen 
är utsliten och det läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
balkongen, fasaden, gesimserna, 
markiser och solceller placeras på 
taket. 

  

 

Ventialtionsaggregaten är villaaggregat 

och inte dimensionerade för 

verksamheten. 

Ny ventilation behövs i hela huset. 
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Fasaden behöver fogas om med 
kalkbruk för att förlänga livslängden på 
fasaden. 

  

 

Några fönster är bytta 2008. Övriga 
fönster renoveras alternativ byts ut. 
Virket i karmarna är mestadels i gott 
skick men behöver målas. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 19 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 778 615 1 163 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 80 0 80 
61510 Sotning/myndighetskrav 65 0 65 
61625 Fastighetstekniker 228 26 202 
61625 Anläggningstekniker 93 3 90 
61625 Administration 52 0 52 
61700 Akut underhåll 191 132 59 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 333 173 159 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 441 154 287 
62810 VA 66 3 63 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 55 41 14 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 106 82 24 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och ytskikt
invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 MEDEL
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66200 Brand 13 0 13 
73100 Försäkring 26 0 26 
73300 Larm 31 0 31 
73400 Brandskydd 85 0 85 

Kapitalkostnader 1601 720 2321 

79000 Avskriv-ning 1336  1336 
85400 Intern-ränta 264  264 
Nya avskrivningar  720 720 
Ny internränta  0 0 

Resultat -2 106 70 

Driftskostanadsandel 53%  33% 
Hyra 3381  3554 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 53 % till 33% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3   TOTALT 

Investering 3 194 150 9 109 500 3 316 500  15 620 150 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 319 415 910 950 331 650  1 562 015 

Risk 319 415 910 950 331 650  1 562 015 

SUMMA PROJEKTBUDGET 3 832 980 10 931 400 3 979 800  18 744 180 

Avskrivningskostnad 156 066 385 780 178 560  720 406 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Ekbackeskolan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga källaretrappa 40 000 2 000 

2 Putsa om, måla trapphus 30 000 1 500 

3 Byt värmeväxlare 150 000 7 500 

4 Ny styr och regler 50 000 1 000 

5 Städa källare 30 000 1 000 

6 Putsa om väggar och tak.  135 000 6 750 

7 Måla väggar och tak 90 000 3 000 

8 Byt samtliga ventiler på VS 120 000 4 000 

1 Montera trösklar till ytterdörrar 5 000 250 

2 Behandla ytterdörrar 5 000 167 

3 Ny informationsTV 3 000 100 

4 Laga och måla alla väggar på hela planet 0 0 

5 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

6 Laga golv i entreerna 25 000 2 500 

6 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 4 500 

6 Injustera ventilation 22 500 2 250 

6 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 1 000 33 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 112 500 3 750 

2 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

3 Flytta radiatorer så att de centrerar över fönster. 45 000 1 500 

4 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 2 250 

5 Injustera ventilation 22 500 750 

6 Dela upp aulan i 2 skolsalar 100 000 6 667 

7 Bygg om ventilation för bättre luftomsättning i vissa rum. 240 000 24 000 
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1 Byt ventilationsaggregat 600 000 12 000 

2 Laga golv 20 000 667 

  Byt papptak samt placera solceller mot söder 200 000 6 667 

  Byt takpapp och lägg takplåt mot söder 300 150 10 005 

  Byt takpapp och lägg takplåt mot norr 125 000 4 167 

1 Dränera om huset 75 000 2 500 

2 Renovera källarefönster 50 000 1 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

4 Byt stuprör 20 000 667 

5 Ta bort växtligheten 0 0 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Dreva nyinsatt dörr, måla lister och sätt plåt på tröskeln 2 500 83 

2 Dränera om huset 75 000 2 500 

3 Ta bort asfalt och frigör källarefönster.  100 000 3 333 

4 Bygg en dränineringskanal för att ta emot ytvatten som rinner mot fasaden. 50 000 1 667 

4 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fasadbelysning till LED     

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

    3 194 150 130 055 

  10% 319 415 13 006 

  10% 319 415 13 006 

    3 832 980 156 066 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Kunskapscenter 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny styr och regler 150 000 10 000 

2 Ny informations TV 3 000 100 

3 Byt belysning till LED 375 000 12 500 

4 Injustera värme inkl. byte av termostater 150 000 15 000 

5 Injustera ventilation 75 000 7 500 

6 Demontera utrustning som ej behövs 50 000 1 667 

7 Nya ventilationskanaler 3 500 000 116 667 

8 Nytt ventilationsaggregat i svetssalen 500 000 16 667 

1 Demontera fläkt i kafeteria 1 500 50 

2 Byt belysning till LED 150 000 5 000 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 70 000 3 500 

4 Injustera ventilation 35 000 1 167 

5 Nya ventilationskanaler 1 000 000 33 333 

6 Nya ventilationsaggregat 800 000 26 667 

1   250 000 5 000 

2   20 000 667 

1 Byt papptak samt placera solceller mot söder 1 600 000 53 333 

2 Nytt papptak 350 000 11 667 

1 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Byt fasadbelysning till LED     

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

    9 109 500 321 483 
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  10% 910 950 32 148 

  10% 910 950 32 148 

    10 931 400 385 780 

 

4.1.3 Byggnad 3 - Pulsen 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Nya källaredörrar 60 000 3 000 

2 Ny värmeväxlare 100 000 5 000 

3 Ny styr och regler 50 000 1 000 

4 Städa källare 15 000 500 

5 Måla väggar och tak 90 000 3 000 

6 Byt samtliga ventiler på VS 40 000 1 333 

1 Ny entrédörr 20 000 1 000 

2 Byt ventilationsaggregat 300 000 6 000 

3 Ny informations TV 3 000 100 

4 Laga och måla alla väggar på hela planet 125 000 8 333 

5 Byt belysning till LED 75 000 2 500 

6 Nya golv 250 000 25 000 

7 Injustera värme inkl. byte av termostater 50 000 5 000 

8 Injustera ventilation 25 000 2 500 

9 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 1 000 33 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 112 500 3 750 

2 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

3 Flytta radiatorer så att de centrerar över fönster. 45 000 1 500 

4 Injustera värme inkl. byte av termostater 45 000 2 250 

5 Injustera ventilation 22 500 750 

6 Dela upp aulan i 2 skolsalar 100 000 6 667 

7 Bygg om ventilation för bättre luftomsättning i vissa rum. 150 000 15 000 

1 Byt papptak samt placera solceller mot söder 900 000 30 000 

2 Nya hängrännor 5 000 167 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

3 Ta bort växtligheten 10 000 333 

4 Renovera fasad, måla 75 000 2 500 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Ta bort växtligheten 10 000 333 

5 Renovera fasad, måla 125 000 4 167 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Ta bort växtligheten 10 000 333 

4 Renovera fasad, måla 75 000 2 500 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 
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2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Ta bort växtligheten 10 000 333 

5 Renovera fasad, måla 125 000 4 167 

    3 316 500 148 800 

  10% 331 650 14 880 

  10% 331 650 14 880 

    3 979 800 178 560 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

Energi Nya + gamla + 
pulsen 

                    

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
ener
gi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/
m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produkti
on 
MWh 

Köpt 
ener
gi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/
m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing
s-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 93 36 
112 
968 

30 15 48 18 64 778 48% 48 190 

Värme - FJV 311 119 
224 
040 

98   213 82 
153 
192 

32% 70 848 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 404 155 
337 
008 

128 15 261 100 
217 
970 

35% 119 038 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,1 mnkr. 
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 71 327 46 572 24 756 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 765 2 765 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 258 2 258 0 
61625 Fastighetstekniker 7 919 7 015 904 
61625 Anläggningstekniker 3 240 3 135 104 
61625 Administration 1 800 1 800 0 
61700 Akut underhåll 7 732 2 377 5 355 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 13 489 6 459 7 030 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 17 901 11 634 6 268 
62810 VA 2 310 2 205 104 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 231 568 1 663 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 284 957 3 327 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 435 435 0 
73100 Försäkring 915 915 0 
73300 Larm 1 078 1 078 0 
73400 Brandskydd 2 971 2 971 0 

Kapitalkostnader 48 021 69 633 -21612 

Avskrivningar 40 089 40 089 0 
Intern ränta 7 932 7 932 0 
Nya avskrivningar 0 21 612 -21 612 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 119348 116205 3144 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som utbildningslokal för träförädlingsstudenter. Fastigheten hyrs idag ut till 

Lernia. 

Det finns en fin möjlighet att kostnadseffektivera fastigheten samtidigt som inneklimatet blir bättre.  

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Lernia, Klöv 23  

Area 1 682 kvm 

Status i nuläge i medel 2,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 4 687 680 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 7 260 063 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 23 782 467 sek under livscykeln 

LCC med projekt 22 295 603 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 681 319 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 677 803 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 227 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 114 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Fasaden har flera stora sprickor. Putsen har lossnar. 

 

Husets fasad behöver lagas, putsas om och målas.  

  

 

Fönsterna är delvis ruttna pga bristande underhåll. 

Nya fönster behövs. 

  

 

Taket är utmärkt för solceller. 

  

 

Kall luft sugs in och värms av fläktluftvärmare. Den 

varma luften sugs sedan ut via frånluftsfläktar utan 

värmeåtervinning. Ett nytt kanalsystem och nytt 

aggregat med återvinning behövs. 

  

 

Plattformen vid spånsugarna är inte rätt utformade 

och behöver omgående byggas om. Risk för allvarlig 

personskada finns idag. 
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Ventilationsaggregatet behöver bytas då det uppnått 

sin tekniska livslängd. 

  

 

Ventilationsaggregat tas bort. Framöver kommer 

luften från gemensamt aggregat. 

  

 

Ventiler och shuntgrupper mm har sedan länge 

uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas. 

  

 

De fläktluftvärmare som finns byts ut till nya utan 

uteluftsintag. Ett nytt ventilationssystem för att 

ventilera lokalen installeras. 

  

 

Det finns ett flertal frånluftsfläktar på taket. I 

samband med att ventilationssystemet byggs om så 

tas dessa bort och taket lagas. 
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Styr- och reglerutrustning behöver moderniseras då 

denna har passerat sin tekniska livslängd för många 

år sedan.  

  

 

Tryckluften pyser i hela lokalen. Rör och ventiler 

behöver läckagesökas samt installera behovsstyrning 

av tryckluftsenheten så den inte drar el i onödan. 

  

 

Värmeväxlare byts ut. 

Från 2004.  

  

 

Fönsterbågarna är ruttna  

  

6 

 

Dörrkarmen är rutten och hela dörrpaketet behöver 

bytas 
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All belysning byts till LED 

Modern T5 i industrilokalen. Hur lång drifttid? Bättre 

styrning istället? 

  

 

Toaletter behöver en uppfräschning. 

  

 

Termostatventiler och termostater byts. 

Värmesystemet behöver injusteras 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 506 179 327   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 5 0 5 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 13 0 13 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 53 0 53 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 22 0 22 1,0% 
61625 Administration 12 0 12 1,0% 
61700 Akut underhåll 61 30 31 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 51 34 17 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 253 115 139 2,0% 
62810 VA 15 0 15 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 11 0 11 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 11 0 11 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 134 192 326   

79000 Avskriv-ning 124  124  
85400 Intern-ränta 9  9 0,5% 
Nya avskrivningar  192 192  

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 MEDEL



 

Sida 9 av 11 
 

Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 81 13 13   

Driftskostanadsandel 79%  50%  
Hyra 558  666  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 79 % till 50% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 3 906 400 3 906 400 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 390 640 390 640 

Risk 390 640 390 640 

SUMMA PROJEKTBUDGET 4 687 680 4 687 680 

Avskrivningskostnad 192 440 192 440 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Sprickor lagas, fasad målas. 1 000 000 33 333 

2 Byta fönster 450 000 15 000 

3 Solceller på tak 300 000 10 000 

4 Nya ventilationskanaler 200 000 6 667 

5 Nya ventilationsaggregat 600 000 20 000 

6 Plattform vid spånsugar byggs om 5 000 167 

7 Nya ventiler och termostater 168 200 11 213 

  Nya shuntgrupper 90 000 3 000 

8 Nya fläktrumsvärmare 120 000 4 000 

9 Frånluftsfläktar demonteras och tak lagas. 20 000 667 

10 Ny styr och reglerteknik och skåp som kopplas till DHC 150 000 7 500 

11 Läckagesökning på tryckluftssystem inklusive lagning 25 000 2 500 

12 Ny FJV-värmeväxlare 125 000 4 167 

13 Nya dörrar 160 000 5 333 

14 Ny LED belysning 225 000 15 000 

15 Nya ytskikt mm i WC 100 000 5 000 

16 Injustering av värmesystem 84 100 8 410 

17 Injustering av ventilationssystem 84 100 8 410 

    3 906 400 160 367 

  10% 390 640 16 037 

  10% 390 640 16 037 

    4 687 680 192 440 
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4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

Energislag Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produktio
n 
MWh 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 31 18 50 970 2 27 2 1 16 750 94% 34 220 
Värme - 
FJV 

352 209 
253 
444 

162  190 113 
138 
704 

46% 114 740 

Värme - 
Olja 

                    

Vatten           

SUMMA 383 227 
304 
415 

164 27 192 114 
155 
455 

50% 148 960 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 13 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 1,5 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 19 774 12 514 7 260 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 174 174 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 452 452 0 
61625 Fastighetstekniker 1 837 1 837 0 
61625 Anläggningstekniker 751 751 0 
61625 Administration 417 417 0 
61700 Akut underhåll 2 454 1 237 1 217 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 068 680 1 388 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 10 282 5 627 4 655 
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62810 VA 522 522 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 438 438 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 376 376 0 
73300 Larm 3 3 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 4 008 9 781 -5773 

Avskrivningar 3 729 3 729 0 
Intern ränta 279 279 0 
Nya avskrivningar 0 5 773 -5 773 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 23782 22296 1487 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som rackethall. Entré, omklädningsrum och café är i mycket stort behov av 

upprustning. 

Det finns två alternativ med rackethallen: 
1. Renovera den vilket medför att livslängden kan utökas med ca 10 år till. 
2. Riva den och uppföra en ny tennishall vilket innebär en investering på ca 9.000-10.000kr/kvm 
dvs 9 till 10 mnkr.   
 

Rapporten beskriver en renovering. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Det finns två alternativ med tennishallen:  
1. Renovera den vilket medför att 

livslängden kan utökas med ca 10-20 år 
till.   

2. Riva den och uppföra en ny 
tennishall vilket innebär en investering på 
ca 9.000-10.000kr/kvm dvs 9 till 10 
mnkr.   

Båda alternativen ger likvärdiga hyror.  

    

  

Plåtens livslängd har passerat halva sin livslängd. 
Inom 10-15 år behöver den bytas.  

    

  

En uppröjning runt byggnaden behövs för att få 
bort träd och buskar som etablerats sig längs 
byggnaden.  

    

 

Växtligheten riskerar att skada byggnaden och 
installationer som tex värmepumparnas utedelar. 

  

  

Fönster behöver renoveras alternativt bytas.  
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Allt trä behöver gås igenom vilket medför utbyte 
av murkna brädor, tvätt och målningsarbete.  

    

  

Entrén är inte ändamålsenlig och behöver byggas 
om till fullo.  

    

  

Bräder på fasaden behöver bytas.  

    

  

Innertaket i entrén består av isolerskivor.   

    

  

Dörrstopp saknas  
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Omklädningsrummen värms upp mha byggfläkt.  

    

  

Varmvattenberedaren är av äldre modell och 
behöver bytas.  

    

  

Duschar behöver renoveras  

    

  

All belysning behöver bytas ut mot LED.  
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Själva tennishallen värms med både 
luft/luftvärmepumpar och fläktluftvärmare 

  

 

Fläktluftvärmare i tennishallen. 

  

  

Ventilationen saknar återvinning men är 
behovsstyrd.  

 

 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING 
MED 
PROJEKT 

KOSTNADSU
TVECKLING 

Driftskostnader      

60110 Extern lokalhyra    1,0% 

61310 Sophämtning    1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav    1,0% 

61625 Fastighetstekniker    1,0% 

61625 Anläggningstekniker    1,0% 

61625 Administration    1,0% 

61700 Akut underhåll    2,0% 

61910 Fastighetsskatt    1,0% 

62110 El    2,0% 

62310 Olja    2,0% 

62340 Fjärrvärme    2,0% 

62810 VA    1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier     2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial (filter, vvs)    2,0% 

66100 Reservkraf (rep)    2,0% 

66200 Brand    1,0% 

73100 Försäkring    1,0% 

73300 Larm    1,0% 

73400 Brandskydd    1,0% 

0
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Kapitalkostnader      

79000 Avskriv-ning     

85400 Intern-ränta    0,5% 

Nya avskrivningar     

Ny internränta    0,5% 

Hyra     

Resultat      

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 51 % till 30% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering 1 275 000   1 275 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 127 500   127 500 

Risk 255 000   255 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 1 657 500   1 657 500 

Avskrivningskostnad 110 500   110 500 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningskostna
d 

1   

Totalrenovering av omklädningsrum, 
entré och övriga ytor ute såväl som 
inne 1 000 000 66 667 

2   Värmepump 150 000 10 000 

4   Ny styr och regler 50 000 3 333 

5   Byt belysning till LED i rackethall 75 000 5 000 

  SUMMA   1 275 000 85 000 

  
Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 10% 127 500 8 500 

  Risk 20% 255 000 17 000 

  SUMMA   1 657 500 110 500 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                         

Energislag 
Pris 
kr/kW
h 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Före 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Före 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Bespari
ng 
MWh 

Ny 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Ny 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Besparing
s- 
potential 
procent 

Bespari
ng i kr 
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El             

Värme - 
olja 

            

Värme - 
VP 

            

Värme - 
fjv 

            

Solceller             

Vatten             

SUMMA             

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med ca 100 kkr per år. Detta framgår av figuren nedan. Med 

ett projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks 

över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. I kalkylen för 15 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-

reglemetet tillämpas för investeringen i detta fall. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca XX 

mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader    

60110 Extern lokalhyra    

61310 Sophämtning    

61510 Sotning/myndighetskrav    

61625 Fastighetstekniker    

61625 Anläggningstekniker    

61625 Administration    

61700 Akut underhåll    

61910 Fastighetsskatt    

62110 El    

62310 Olja    

62340 Fjärrvärme    

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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62810 VA    

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror)    

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs)    

66100 Reservkraf (rep)    

66200 Brand    

73100 Försäkring    

73300 Larm    

73400 Brandskydd    

Kapitalkostnader    

Avskrivningar    

Intern ränta    

Nya avskrivningar    

Ny internränta    

Resultat    
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Nuvarande skola är omodern och har alldeles för stora biytor för att vara effektiv. Därför har 

kommunen beslutat att riva skolan och bygga en ny. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Örkenedsskolan  

Area 3 150 kvm 

Status i nuläge i medel 1,7 poäng 

Mål med projekt 5 poäng 

Investeringsbehov 78 750 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 65 906 663 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 243 916 059 sek under livscykeln 

LCC med projekt 88 636 396 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 754 975 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 7 613 152 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnad 1  

FOTO KOMMENTAR 

 

 

  

 

 

  

 

Vattenburen värme. Kulvert från F-huset. 

Installera ny bergvärme 

Injustera och byt ventiler och termostater 

  

 

Toaletter är slitna och behöver renoveras. 
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Belysningen består till största delen av armaturer 

med gamla T8-lysrör. 

Byts till ny LED. 

  

 

Golven är gamla och slitna. 

  

 

Slitna mattor 

  

 

Takfönster behöver bytas 
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Flera fönster går inte att öppna efter senaste 

ommålningen. Bör fixas till. 

  

 

Trappan behöver lagas. 

  

 

Frånluftsventilation och begränsat med fungerande 

uteluftsventiler. 

FTX installeras 

  

 

Uteluftsventil ovanför radiator. De flesta är stängda 
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Uteluftsventil. De flesta är stängda. 

  

 

Kakelugn. 

  

 

Vinden är ej inventerad 

  

 

Felaktigt handtag på dörr i utrymningsväg. 
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2.2 Status byggnad 2 

FOTO KOMMENTAR 

 

 

  

 

Ventilationsaggregat från 2004 

Generellt är det buller från ventilationen i stora delar 

av skolan 

  

 

Skolan värms med hjälp av en elpanna.  

Ny bergvärmepump installeras 
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Det går en kulvert till Ankaregården vilket innebär att 

även det huset värms med en elpanna. 

  

 

 

 

 

  

 

När ett klassrum byggts om så har en låda byggts 

längs väggen. Det är runda hål i lådan. Det är oklart 

varför. 
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Generellt är belysningen omodern med gamla lysrör 

av typ T8. 

  

 

Ett enda klassrum på skolan har fått ny modern 

belysning. 

  

 

Ventiler är gamla och behöver bytas 
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Golven är generellt gamla och tråkiga 
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Det läcker vatten ner i källaren via dessa luckor. 

Tätas eller muras igen helt. 

  

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,7 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola. Det är därtill redan beslutat i kommunen att så ska ske. 
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4.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram fyra olika kalkyler som baseras på nyckeltal. I 

nedan tabell framgår hur vi beräknat investeringarna. 

Investeringar i nya byggnader Antal barn kvm/barn inkl biytor Antal kvm 

Förskola 0     

Fritids 0     

Förskoleklass 30 15 450 

Åk 1-3 90 10 900 

Åk 4-6 90 10 900 

Åk 7-9 90 10 900 

Särskola 1 12 12 

SUMMA 420   3150 

Befintlig yta     6789 

 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA     

Befintlig driftskostnad 2 858 200 kr/år 

Avskrivningskostnad 4 554 100 kr/år 

Summa totalkostnad 7 412 300 kr/år 

Hyra per kvm 1 092 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1 HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 78 750 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 1 575 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 1 102 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 2 677 500 kr/år 

Hyra 850 kr/kvm 

 

KALKYL ALTERNATIV 2 RÄKNA HÖGT  HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 94 500 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 2 362 500 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 1 260 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 622 500 kr/år 

Hyra 1150 kr/kvm 

 

KALKYL ALTERNATIV 3 MELLAN DYRT HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 86 625 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 925 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 
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Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 1 181 250 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 106 250 kr/år 

Hyra 986 kr/kvm 

 

4.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

fyra olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Det ska påpekas att nuvarande skola skulle behöva renoveras för 

minst 30 mnkr om den ska användas i framtiden vilket inte är inräknat i kalkylerna. 

 

4.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1 är billigast. Att behålla och renovera den nuvarande skolan är mer än dubbelt så 

dyrt för kommunen som att bygga en ny skola. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras i fastigheten 

Brandstationen i Lönsboda.  

Med en investering som omfattar ca 1,6 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 2,2mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 1,6 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Brandstationen  

Area 1094 kvm 
Status i nuläge i medel 2,7 poäng 
Mål med projekt 4,6 poäng 
Investeringsbehov 1 578 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 2 205 889 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 33 104 415 sek under livscykeln 
LCC med projekt 32 701 525 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 997 585 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 998 146 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 99 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 42 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 120 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Byggnad 1 – Brandstationen 

FOTO KOMMENTAR 

 

En bra byggnad som inrymmer brandstation och 

biltvätt för kommuners fordon 

  

 

Elradiatorer byts ut. Luft/vattenvärmepump 

installeras till kontorsdelen. 

  

 

Vattenarmaturer avkalkas alt byts 

  

 

Isoleringen är bristfällig och görs om. 

Ventilationskanaler skall också isoleras 

  

 

Ett äldre ventilationsaggregat. Byts till ett nytt 

aggregat.  

Behovsstyrning installeras samtidigt. 
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Byggnaden värms av luft-luftvärmepumpar och 

elradiatorer. 

  

 

Kompressorn går av och an.  

  

 

Tilluftsaggregat med oljebrännare demonteras i sin 

helhet. Även skorstenen demonteras och 

takgenomföringen lagas. 
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Nytt ventilationsaggregat till vagnhallen. 

Tilluftkanaler finns redan. Frånluft som kan anslutas 

till fordonen installeras 

  

 

 

Belysningsarmaturer byts till LED 

  

 

Skorsten demonteras. 

Taket är perfekt för solceller. 
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Luft/luftvärmepumpar i vagnhallen är gamla och 

behöver bytas ut 

  

 

Glasruta saknas i öppning mellan gymmet och 

vagnhallen. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 1,6mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 735 54 681 

60110 Extern lokalhyra 253 0 253 
61310 Sophämtning 249 0 249 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 6 0 6 
61625 Anläggningstekniker 11 0 11 
61625 Administration 48 0 48 
61700 Akut underhåll 20 0 20 
61910 Fastighetsskatt 11 0 11 
62110 El 6 54 -48 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 113 0 113 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 13 0 13 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 0 1 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 3 0 3 
73400 Brandskydd 6 0 6 

Kapitalkostnader 215 60 275 

79000 Avskriv-ning 163  163 
85400 Intern-ränta 52  52 
Nya avskrivningar  60 60 
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Ny internränta   0 

Resultat -696   -19 

Driftskostanadsandel 77%  71% 
Hyra 253  975 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 77 % till 71% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1 – Brandstationen 
Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

tak Solceller på taket 375 000 12 500 

1 Nytt vattenburet värmesystem till kontor 100 000 2 000 

1 Luft/vattenvärmepump 80 000 5 333 

2 Nytt ventilationsaggregat kontor 300 000 10 000 

2 Ny ventilation vagnhall 250 000 8 333 

2 Nya frånluftsvärmepumpar 100 000 6 667 

  Nya LED-armaturer 60 000 4 000 

  Bättra på isolering 50 000 1 250 

SUMMA   1 315 000 50 083 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 131 500 5 008 

Risk 10% 131 500 5 008 

SUMMA   1 578 000 60 100 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

Energislag Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produktio
n 
MWh 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 108 99 
113 
130 

25 38 46 42 
58 

755 
58% 54 375 

Värme - 
FJV 

          

Värme - 
Olja 

                    

Vatten           

SUMMA 108 99 
113 
130 

25 38 46 42 
58 

755 
58% 54 375 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 97 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 0,4 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 26 666 24 461 2 206 

60110 Extern lokalhyra 8 817 8 817 0 
61310 Sophämtning 8 644 8 644 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 216 216 0 
61625 Anläggningstekniker 379 379 0 
61625 Administration 1 684 1 684 0 
61700 Akut underhåll 803 803 0 
61910 Fastighetsskatt 383 383 0 
62110 El 247 -1 958 2 206 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 589 4 589 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 535 535 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 38 38 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 115 115 0 
73400 Brandskydd 216 216 0 

Kapitalkostnader 6 438 8 241 -1803 

Avskrivningar 4 875 4 875 0 
Intern ränta 1 563 1 563 0 
Nya avskrivningar 0 1 803 -1 803 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 33 104 32 702 403 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som bibliotek, lokal för PRO samt fritidsgård och lokaler för möte och fest. 

Byggnaden innehåller en lokal för PRO, bibliotek, fritids och festlokal. 

Beläggningsgraden är väldigt låg vilket ställer frågan vad som ska göras med bygganden. 

Förslagsvis flyttas bibliotekets vuxenavdelning till kommunfullmäktigesalen. Barn och 

ungdomsavdelningen flyttas till skolan. Fritids flyttar till skolan. Samlingslokalen användas av PRO mfl 

och ett nytt kök byggs för enklare behov. Efter rockaden byggs det trygghetsboende i fastigheten för 

äldre. Det får plats ca 10 -12 lägenheter i huset. Dessa lägenheter får en låg hyra, ca 3500 kr/mån inkl 

moms. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Medborgarhus, Lönsboda 54:5 

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 11 357 160 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 256 596 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 16 090 338 sek under livscykeln 

LCC med projekt 26 850 182 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 489 844 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 856 475 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 64 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 37 kWh/kvm 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden innehåller en lokal för PRO, bibliotek, 

fritids och festlokal. 

Beläggningsgraden är väldigt låg vilket ställer frågan 

vad som ska göras med bygganden. 

Ska biblioteket och fritids flyttas till skolan? 
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Skador på byggnadens tegelfas och grund. 

Frostsprägningar som gjort armering synlig. Sprickor 

i grund med mera som omgående behöver lagas för 

undvika ännu större skador på fastigheten. 

  

 

 

Fönster behöver bytas 
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Djupa hål i fasad efter håltagning till dörr. Stor risk 

för inläckage i stomme. Bör undersökas och åtgärdas. 

  

 

Solskydd behöver rengöras 
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Väggen har flyttat sig och behöver renoveras 

  

 

Trappan behöver avmossas och räcke lagas och målas 

  

 

Stenplattor behöver rengöras och läggas om 

  

 

Bultarna håller ett handfat. Risk för läckage och 

frostsprängning 
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Fönster behöver bytas.  

  

 

Sophus behöver rätas upp 

  

 

Fönster ersätts med nya balkonger. 

Källaren friläggs för uteplatser åt lägenheterna. 

  

 

 

 

Övertemperaturer 25-30 grader, i stora delar av 

fastigheten och ändå 60 grader på radiatorerna 

Termostaterna på max läge och hög 

framledningstemperatur på radiatorsystemet. Förslag 

bättre styrning och intrimning av värmesystem. 

Termostaterna bör max/min begränsas. 
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Styr och regler behöver installeras. 

Stora delar av fastigheten består av samlingslokaler 

samt bibliotek. Ventilation och värmebehov bör 

styras utifrån verksamhetstider och bokningar för 

kostnadseffektiv drift. Grundflöde då lokalerna ej 

används. 

  

 

Rum behöver städas 

  

 

Fönster behöver bytas 

  



 

Sida 9 av 15 
 

 

Ventilationen är undermålig. Grundflöde saknas. 

Ventilationen av fritidsverksamhetens lokaler 

bedöms som undermålig. Troligtvis ej anpassade 

efter nuvarande verksamhet. 

  

 

Brunnar behöver bytas. 

  

 

Undercentralen behöver byggas om med bla ny styr 

och regler. 

  

 

Bergvärmepump från 2014. Kompletteras med styr 

och övervakning. Inomhusgivare för bland annat 

bättre styrning av inomhustemperatur och 

framledningstemperatur på radiatorsystemet. 
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De flesta termostater är bytta, dock inte denna. Men 

det är ca 26-28 grader varmt i huset 

  

 

Kylskåpet är nedisat. Gammalt energislösande 

  

 

Fläkten är original 

  

 

Väggen behöver renoveras då den spruckit 
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Kylaggregatet fellarmar. 

  

 

Ventilationen är original och saknar återvinning. och 

ska bytas ut. Driftutrymmen uppfyller ej 

grundläggande arbetsmiljökrav. 

  

 

Vinden är isolerad men inte kanalerna. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 11,4 mnkr kommer hyran för de nya lägenheterna 

kunna hållas låga, runt 3500 kr/mån. Över tiden kommer hyresnivån inte behöva höjas särskilt 

mycket då byggnaden blir väldigt effektiv. Genom att ta ett helhetsgrepp med fastigheten kommer 

kommunens totala ekonomi att stärkas samtidigt som nya lägenheter erbjuds medborgarna. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 255 31 224 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 9 0 9 
61510 Sotning/myndighetskrav 8 0 8 
61625 Fastighetstekniker 56 0 56 
61625 Anläggningstekniker 23 0 23 
61625 Administration 13 0 13 
61700 Akut underhåll 15 0 15 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 99 31 68 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 16 0 16 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 8 0 8 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 1 0 1 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 0 1 
73100 Försäkring 7 0 7 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 217 401 618 

79000 Avskriv-ning 187 
 

187 
85400 Intern-ränta 30 

 
30 

Nya avskrivningar 
 

401 401 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 MEDEL
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Ny internränta 
 

0 0 

Resultat 68 370 17 

Driftskostanadsandel 54% 
 

27% 
Hyra 541 

 
859 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 54 % till 25% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 9 464 300 9 464 300 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 946 430 946 430 

Risk 946 430 946 430 

SUMMA PROJEKTBUDGET 11 357 160 11 357 160 

Avskrivningskostnad 400 548 400 548 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Hela huset Byt belysning till LED 67 500 2 250 

2 Plan 1 och plan 2 Laga golv i entréerna 25 000 2 500 

3 Hela huset Injustera värme inkl byte av termostater 128 400 12 840 

4 Hela huset Injustera ventilation 64 200 6 420 

5 Hela huset Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 25 000 833 

6 Plan 1 Byta ytterdörrar 100 000 3 333 

7 Hela huset Byt samtliga ventiler på VS 120 000 4 000 

8 Grunden Laga och putsa om grund 50 000 1 667 

9 Fasad Nya fönster 800 000 26 667 

10 Fasad Rengöra och laga solskydd 10 000 333 

11 Fasad Mura om fasad mot söder 50 000 1 667 

12 Ute Renovera trappa 30 000 1 000 

13 Ute Stenplattor läggs om runt bygganden 100 000 3 333 

14 Plan 1 Uppfästning av handfat görs om.  50 000 1 667 

15 Ute Nytt fodral till sophus 5 000 167 

16 Hela huset Injustering av värme med ventiler, termostater mm 64 200 4 280 

17 Hela huset Nytt styr och regler system med inomhusgivare 50 000 3 333 

18 Hela huset Nya ventilationskanaler 250 000 8 333 

19 Källaren Nya ventilationsaggregat 500 000 16 667 

20 Källaren Avloppsbrunnar bytes 25 000 833 

21 Källaren 
Bygga om bergvärmepump så att kyla tas från borrhål  
på sommaren och kopplas till ventialtionsaggregat. 25 000 833 

22 Källaren Nytt kök  100 000 3 333 

23 Vind Tilläggsisolering av vinden 20 000 667 

24 Plan 1 
Flytt av bibliotek till gamla kommunfullmäktigesal. Barn  
och ungdomsböcker flyttas till skolbiblioteket. 50 000 1 667 

25 Källaren Ombyggnation av fritids till 2 st lägenheter 720 000 24 000 

26 Plan 1 Ombyggnation av plan 1 till 3 st lägenheter. 1 080 000 36 000 

27 Plan 2 Ombyggnation av plan 2 till 6 st lägenheter. 1 800 000 60 000 

28 Plan 2 Renovering av PRO lokal till 1 st lägenhet 480 000 16 000 

29 Plan 2 Nya balkonger till lägenheter 1 000 000 33 333 

30 Plan 1 Nya uteplatser för lägenheter 800 000 26 667 

31 Plan 2 Renovera balkong 25 000 833 

32 Hela huset Måla väggar och tak i korridorer och gemensamhetsutrymme 90 000 3 000 

33 Tak Byt papptak samt placera solceller mot söder 500 000 16 667 

34 Tak Byt takpapp och lägg takpannor mot norr 150 000 5 000 

35 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

36 Fasad Byt stuprör och hängrännor 100 000 3 333 

  SUMMA   9 464 300 333 790 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 946 430 33 379 

  Risk 10% 946 430 33 379 
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  SUMMA   11 357 160 400 548 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 83 64 99 049 -2,5 38 48 37 68 074 42% 30 975 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 83 64 99 049 -2,5 38 48 37 68 074 42% 30 975 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 375 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

När hyran adderas för lägenheterna till totalekonomin visar det sig att nettot blir ca 3 mnkr. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 
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kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,5 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 9 568 8 312 1 257 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 303 303 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 264 264 0 
61625 Fastighetstekniker 1 965 1 965 0 
61625 Anläggningstekniker 804 804 0 
61625 Administration 447 447 0 
61700 Akut underhåll 609 609 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 4 018 2 762 1 257 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 553 553 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 316 316 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 28 28 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 17 17 0 
73100 Försäkring 240 240 0 
73300 Larm 3 3 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 6 522 18 538 -12016 

Avskrivningar 5 613 5 613 0 
Intern ränta 909 909 0 
Nya avskrivningar 0 12 016 -12 016 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 16090 26850 -10760 

Hyresökning   13 244 
Nettovinst   2 484 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Lönsboda idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna är i relativt bra skick vilket medför att en enklare teknisk uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga. 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Lönsbodaidrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Idrottsplatsen i Lönsboda är en trevlig 
anläggning  

    

  

Utebelysningen behöver bytas ut.  
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En ny kiosk borde byggas  

    

  

 Bra kvalitet på fönster. 

    

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,1 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som väntsal och WC i Lönsboda vid busshållplatsen. 

Fastigheten belastas inte idag med någon kostnad för el och värme. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Toalett väntsal, Lönsboda  

Area 75 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 53 400 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 164 788 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 2 956 729 sek under livscykeln 

LCC med projekt 2 857 341 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 88 843 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 86 575 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 56 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 17 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTARER 

 

En trevlig byggnad med fin status. 

Byggnadens tak kan lämpa sig för några solceller. 

  

 

En kakelplatta behöver bytas. Kan det vara en 

garantifråga? 

  

 

Spricka i taket mellan gipsskivorna.  

  

 

Trevligt WC 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 53 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 38 4 34 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 8 4 4 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 30 0 30 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 MEDEL
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66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 48 2 50 

79000 Avskriv-ning 31  31 
85400 Intern-ränta 17  17 
Nya avskrivningar  2 2 
Ny internränta  0 0 

Resultat 72 -2 2 

Driftskostanadsandel 44%  40% 
Hyra 157  85 

 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 44 500   44 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 4 450   4 450 

Risk 4 450   4 450 

SUMMA PROJEKTBUDGET 53 400   53 400 

Avskrivningskostnad 2 180   2 180 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Tak Solceller på taket 32 000 1 067 

2 1 Laga spricka i innertak 2 000 67 

3 1 Laga kakelplatts i sockel 500 17 

4   Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

  SUMMA   44 500 1 817 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 4 450 182 

  Risk 10% 4 450 182 

  SUMMA   53 400 2 180 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 5,6 56 8 057 0,9 3,0 1,7 17 3 995 69% 4 062 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 5,6 56 8 057 0,9 3,0 1,7 17 3 995 69% 4 062 
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4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 1 532 1 367 165 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 327 162 165 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 1 205 1 205 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 425 1 490 -65 

Avskrivningar 930 930 0 
Intern ränta 495 495 0 
Nya avskrivningar 0 65 -65 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 2957 2857 99 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Rivning av Lönnegården förskola
Dnr SBN/2021:84 290  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden uppdra till 
Samhällsbyggnad:

- att riva Lönnegårdens förskola placerad på fastigheten Lönsboda 53:20.
- att avsätta 750 000 kr från investeringsprojekt 0840 Utveckling av planområde.
- att överföra fastigheten till Osby kommuns markreserv.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Lönnegårdens förskola är sedan hösten 2020 ersatt av den nybyggda Skogsgårdens 
förskola. Hela byggnaden är mögelskadad och under de senaste åren har flertalet 
avdelningar varit avstängda, för att under hösten 2020 stängas helt. 

Samtlig media såsom el, va, ventilation, inbrottslarm, värme och brandlarm är avstängt 
och rör är tappade på vatten. 

Detaljplanen tillåter friliggande hus för bostäder i två våningar. 

Kostnaden för rivning och återställande av fastigheten uppskattas till ca 750 kr per kvm 
dvs totalt ca 750 000 kr.

Finansiering

Rivningen finansieras genom att 750 000 kr avsätts i projekt 0840 utveckling av 
planområden.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Rivning av Grossören 7
Dnr SBN/2021:85 299  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden uppdra till 
Samhällsbyggnad:

- att riva byggnaden som är placerad på fastigheten Grossören 7.
- att avsätta 400 000 kr från investeringsprojekt 0840 Utveckling av planområde.
- att överföra fastigheten till Osby kommuns markreserv.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten Grossören 7 förvärvades under hösten 2020, som ett strategiskt inköp för 
Osby kommun. På fastigheten står en ca 400 kvm stor byggnad. 

 

http://www.osby.se/
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Samtlig media såsom el, va, ventilation, inbrottslarm, värme och brandlarm är avstängt 
och rör är tappade på vatten. 

Detaljplanen tillåter bostäder på fastigheten och i väntan på en framtida 
detaljplaneändring kommer stengärde samt träd att bevaras på fastigheten och där huset 
står att konverteras till gräsmatta och ingå i parkskötseln.  

Kostnaden för rivning och återställande av fastigheten uppskattas till ca 1 000 kr per kvm 
dvs totalt ca 400 000 kr. 

Finansiering

Rivningen finansieras genom att 400 000 kr avsätts i projekt 0840 utveckling av 
planområden.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Rivning av Chauffören 26
Dnr SBN/2021:86 299  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden uppdra till 
Samhällsbyggnad:

- att riva byggnaderna som är placerade på fastigheten Chauffören 26.
- att avsätta 1 200 000 kr från investeringsprojekt 0840 Utveckling av planområde.
- att överföra fastigheten till Osby kommuns markreserv.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten Chauffören 26 har under många år använts som förråd till driftavdelningen 
hos Osby kommun. Sedan våren 2020 har driftavdelningen flyttat till maskinhallen på 
Naturbruksområdet och i dagsläget används vissa delar av driftavdelningen för SBVT.

http://www.osby.se/
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Den strategiska framtiden för fastigheten innebär att framtida bostäder ska byggas på 
fastigheten. 

Detaljplanen tillåter bostäder på fastigheten och i väntan på en framtida försäljning 
kommer gräsmatta att anläggas och ingå i parkskötseln. Exploatörer har under 2021 
kontaktat Osby kommun och har ett intresse av att bebygga fastigheten med bostäder.

Marken bedöms vara förorenad av salt där salthuset stått som använts till vägsalt. Det 
innebär att en mindre sanering behöver göras på fastighetens sydöstra hörn. 

Driftkostnaden för fastigheten är i dagsläget 250 000 kr per år.  

Kostnaden för rivning och återställande av fastigheten uppskattas till ca 1 000 kr per kvm 
dvs totalt ca 1 200 000 kr. 

Finansiering

Rivningen finansieras genom att 1 200 000 kr avsätts i projekt 0840 utveckling av 
planområden.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Projektsamordnare

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Markförsäljning Valthornet 1 mfl, Marklunda
Dnr SBN/2021:68 253  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden godkänna 
markanvisningsavtalet och uppdra Samhällsbyggnadschefen att försälja fastigheterna 
Valthornet 1, del av Osby 181:5 och del av Marklunda 1:51 enligt intentionerna i 
markanvisningsavtalet och underteckna erforderliga handlingar i form av köpeavtal och 
köpebrev.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

En exploatör vill förvärva och bebygga ett större område i Marklunda där detaljplanen 
hårt reglerar markanvändningen i form av radhus. Exploatören avser att bebygga 
marklägenheter med totalt 1 400 kvm. 

http://www.osby.se/
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Exploatören är även intresserad av att förvärva ytterligare område strax norr om det första 
området, varpå även en option tecknas. Optionen är giltig till och med 2022-10-31.

Försäljningspriset utgår ifrån beslutad markanvisningspolicy där priset 750 kr per ljus 
BTA. Priset för området enligt markanvisningsavtalet är därmed 1 050 000 kr,

Finansiering

Försäljningsintäkt med 1 050 000kr.

Beslutsunderlag

Upprättat markanvisningsavtal daterat 2021-03-15 – tf. Mark- och exploateringschef 
Anders Edwall.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Verksamhetsutvecklare Geo-data

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Tf. Mark- och exploateringschef 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@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

Fastighetsförvärv, Grossören 8
Dnr SBN/2021:30 252  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden uppdra 
Samhällsbyggnadschefen att förvärva fastigheten Osby Grossören 8 för 300 000 kr genom 
att slutföra förhandlingen och underteckna erforderliga köpehandlingar såsom köpeavtal 
och köpebrev

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har förvärvat grannfastigheten Grossören 7 samt är sedan tidigare ägare av 
bland annat Grossören 9, 13 och 10. 

Grossören 8 är den sista strategiskt viktiga fastigheten för att kunna förändra hela området 
och ta fram en ny detaljplan för hela området. 

http://www.osby.se/
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En värdering har skett gällande värdet av byggrätten vilket enligt värdering uppgår till 
300 000 kr. 

Detaljplanen medger idag industri vilket behöver ändras framöver.

Finansiering

Köpet finansieras genom att 300 000 kr avsätts från investeringsprojekt 0817 köp av 
fastigheter. 

Beslutsunderlag

Värdeutlåtande av Grossören 8 – 2021-02-03 av Värderingsbyrån

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Verksamhetsutvecklare Geo-data

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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