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Planpriolista, 2022-03-22     

Prio och ev. datum Detaljplan  Detta har hänt 

1.  Ny skola (jämte den nya 

förskolan, Lönsboda 44:1 och 

52:1)  

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

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

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

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

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

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

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

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

Till SBN 220222 för beslut om antagande. I KF för antagande 20220328. Planeringsbesked har sökts 

hos Länsstyrelsen inför antagandet..       

 

 

2. Förarbete, 

utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.  

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

Utredningarna behöver kompletteras i huvudsak när det gäller föroreningssituationen inför 

granskningsutskicket enligt Länsstyrelsen. Avstämningsmöte 211112 om upplägget.  

Värdering av marken precis bredvid ishallen (Barnvagnen 1) gjord. Ytan behövs för vidare 

utbyggnad. Ägaren kräver fler gånger mer än vad marken är värderad till.   

 

 
 

3. Fortsättning Nettoområdet.  

Del av Osby 194:1 & 181:5 

 Kettil Fortsättning på Nettoområdet norrut. Förarbete. 

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

Kvadraten 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MKN-vatten, geoteknik- och eventuell bullerutredning. Offert inkommen. Platsbesök med konsulten 

genomfört.    

6.  Loshult 3:13 (Precis norr om 

Fornahässlevägen 32) (bostäder) 

Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen 

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

Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse 

finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare. 

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

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

utredning och förprojektering av planområdet under utredning. Klar 201127.  

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

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

 

 
 

 

 

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

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

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

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

återkommer 2022-03-08. Besked från MOB att plan bör tas fram. Korrigeringar i avtalet gjorda för 

att skickas över till kyrkan. Kyrkan önskar en breddning av bestämmelserna.     
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8. Förarbete Lönsboda, 46:57,  

1:291 och 46:62 (Junescotomten) 

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

Förarbete och inköp av miljöteknisk undersökning (föroreningsundersökning). Miljöteknisk 

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

Preliminära resultat från den miljötekniska undersökningen indikerar att fastigheten kan vara 

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

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

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

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

Uttagen från att gå vidare till fullmäktige, mindre korrigeringar gällande dagvatten innan vidare 

gång till KS.              

 

 

 
 

9  

 

 

 

 

Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) (Vid Vintervägen 

och industrispåret) 

Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023. 

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

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

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

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

underlag till miljökonsekvensbeskrivning och är klar. Utredning för miljökvalitetsnormer vatten 

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

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

utredning vatten.  

 

 
 

10. Hasslaröd 3:3, 2:24, 3:23 och 

del av Hasslaröd 2:120 samt del 

av Osby 193:1 (slutet på 

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

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

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

(Bostäder) 

Planprogrammet antaget 191023 av SBN. 

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

etappen. Geoteknisk undersökning klar och levererad 201220.  

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

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

Trafikutredningen tas upp till planmötet 2022-02-07. Eventuell presentation i KS av rapporten. 

 

 
 

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

elevbostäderna, huvudbyggnaden 

och Garvaregården. 

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

exempelvis elevhemmen. Omfattar strandskydd dock.  

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

   

 
 

 

13 Förarbete Kyrkoherden 9 och 11 (mitt 

emot kyrkan, vid Prästabacken) 

(Förskola). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kyrkan ställer kompletterande frågor 2022-01-31 för att utröna om plan behövs. Se över avtalet och 

sedan skicka över det. Plan behövs för extra byggrätt vilket kyrkan önskar.       

 
   

14 Förarbete Fiskalen 11 (Esplanadgatan) Kettil Ansökan om planbesked för Fiskalen 11. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar. 

Efter samtal med byggherren vid SBN:s beredning 200518 ska byggherren räkna på förutsättningarna 
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att uppföra 6 våningar istället. Beslut i SBN 200610 att planavtalet godkänns och positivt planbesked 

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

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

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

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

återkommit med förslag till kompletterande bullertext. Inlagd i planhandlingarna Eventuella 

markföroreningar behöver undersökas utifrån en historisk kontext. En bakgrundsbeskrivning behövs 

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

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

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

buller och eventuella markföroreningar. Uppe för antagande SBN 20220222. I KF 20220328 för 

antagande.       

 

 
     

15 Osby 192:59 (Ny 

förvaltningsbyggnad bakom 

kyrkan, vid parkeringen) 

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

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

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

220131. Till SBN 220222 för beslut om granskning. Granskning 20220325 – 2022-0414   

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

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

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

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

rekommendation. Invänta komplettering av den miljötekniska undersökningen på Junesco  

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

om antagande.  
 

 
 

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

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

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

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

planärendet till förmån för den stora planen. Ta upp en tjänsteskrivelse om detta till SBN.   
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18 Förarbete Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs 

verkstad, vid Coop) (Bostäder) 

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

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

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

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

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

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

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

blivit en fördröjning pga. Corona och omständigheterna.  

 

   

19 Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens 

förskola) 

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

Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.  

Osbybostäder har sökt förhandsbesked. Avslag.  

 

 
 

 

 

20 
 

Prästängen 

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

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta. Inget arbete 

utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation 

mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte med SBVT. 

Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222. 

Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.  

Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. 

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

Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Till beredningen SBN 200820 för uppdatering.  
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(Ev.) kommande 

planarbete 

   

 Skräddaren 9 & 10 + 

biblioteksfastigheten 

Kettil Göra ny plan när inköpen av fastigheterna är genomförda.  

 Soldalen, Lönsboda 51:91 

(Eventuellt bostäder efter 

äldreboendet) 

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

 Tommaboda 1:20, ev Lönsboda 

44:1 (Marken vid Kullaro)  

Kettil Nya industrimöjligheter. Sankt område. 

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

 Linjalen 9 (Nuvarande 

brandstation)   

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

allmänt ändamål.   

 

 

Antagna planer    

Påbörjad 2013-04 

Antagen 180913 

KF:s beslut upphävt 

av MMD 190222. 

Inget 

prövningstillstånd 

MÖD 190701. 

 

 

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor, 

verksamheter, besöksanläggningar 

vägrestaurang) 

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

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

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

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

Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. 

På granskning nr 2 161104-161124. 

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

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

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

sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för 

vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.  

Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701  
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Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.  

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

Antagen i KF 

200921. 

 

Laga kraft 201021. 

     

Del av Castor 17, 13 och del av 

Osby 194:1 (Naturbruk, öppna 

området vid Ängsgårdens förskola) 

(Bostäder) 

Kettil Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

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

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

Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN. 

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

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

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

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

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

Antagen i KF 200921.    

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

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

 

 

Lagakraftvunna 

planer 2015-16-17-

18-19 (Utsorterad) 

   

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

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

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

Laga kraft 190417  Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, vård, kontor, centrum, 

handel) 

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

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

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

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

Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.  

Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.  

Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.  

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

Laga kraft 190417. 

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

(Bostäder, vård, centrum och 

skola) 

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

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

160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Antagen 200330 av 

KF. Laga kraft 200429 

Tandläkaren 1 (Briohuset) 

(Bostäder. Komplettering med 

bostäder) 

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

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

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

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

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

Beräknad laga kraft 2020-04-29. 



Laga kraft 160427 Kv. Modisten 

(Bostäder, centrum, handel) 

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

mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

Laga kraft 170318 Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 

151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD. 

Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.  

Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.  

Antagen 18-09-03 

Laga kraft 181001. 
Kv. Röret 

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

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

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.  

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.  

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.  

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

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

Laga kraft 181001. 

Antagen i KF 200921. 

 

Laga kraft 201021. 

      

Skola, förskola och sporthall 

Killeberg 1:1 M.fl. (väster om 

idrottsplatsen) 

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

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.  

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

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

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

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

200624. KF 200921.    

Antagen 190909 

Laga kraft 191009 
Nettoområdet (vid väg 15) 

(Handel, kontor, 
verksamheter) 

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

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

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

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

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

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

 

 

Avskrivna planer    

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

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

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

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

Nr. 11 Hunshult 1:12 

(Södra spetsen på Strönasjön) 

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

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

samråd. Inkommen från samråd 210319. Arbete med inkomna synpunkter. Diskussion i SBNau 210505 

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

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

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

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

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



Länsstyrelsen men som inte gav något förtydligande. Ärendet avslutat av SBN 20220222.  

Beslutet överklagat av byggherren.     

   

Nr 2 (tidigare 3, 

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

(Vid Smittsgatan) 

Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119. 

Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509. 

 

 

 

Översiktlig 

planering m.m. 
   

Påbörjad 2013-10 

Godkänd av KF 

180618 

Centrumplan – vision 2030 

(Framtidsutveckling av Osby 

centrum till 2030) 

Kettil Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat 

i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 

151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet. 

Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta. 

Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314. 

Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv 

återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!  

Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i 

visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409. 

Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte 

Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker 

elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 

170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.  

Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.    



 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete 

ON=Osby Näringsliv 

 

 

 

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. 

 
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om 

ett projekt behöver redovisas extra tydligt i 

starten. Härefter tas plan- och 

genomförandebeskrivning fram tillsammans 

med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd 

(3 veckor). Härefter sammanställs 

synpunkterna i en samrådsredogörelse som 

kan leda till ändringar i handlingarna. 

Följande steg är granskning (tidigare 

utställning) där ytterligare synpunkter kan 

inkomma vilka sammanställs i en 

granskningsredogörelse. Handlingarna 

skickas till KF för beslut om antagande. Om 

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

Program Granskning 

Uppdrag Laga kraft 

Samråd Antagande 



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

Verklig kostnad 

exkl kapital

Värdebedö

mning Status /kommentar förvaltning 2022-04-12

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

Flyttad till Visseltofta och färdigt. Tillagningskök 

färdigprojekterat förnyad konkurrensutsättning 

pågår.

48014 Lönnegården förskola -301,0 0,0 301,0 Riven och klar 14 /4 - 22

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

Lokalen kommer att bli ledig HT  -22. 

Inriktningsbeslut behövs för fortsatt hantering. 

Wisseltofta naturskola vill få byggnaden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXXX Idas i skogen - - - - - -

Renovering ca 580 tkr, Vad ska göras efter 

renovering?

XXXXX Grossören 7 - - - - - -

Rivningslov beviljat, Rivs samtidigt som gästgivaren. 

Entreprenör Älmby. Miljöinventering pågår, rivning 

påbörjas juni

XXXXX Gästgivaren 11 - - - - - -

Rivningslov beviljat, Rivs samtidigt som Grossören. 

Entreprenör Älmby. Miljöinventering pågår, rivnings 

påbörjas juni

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

Ledig från 1 juli. Detaljplaneändring påbörjad, säljs 

efter planändring

Totalt 13 102 -1 818 391 955 2 773

Önskar beslut

Pågår

Färdigt

~ 





BESLUT 1(6)

2022-03-29 Dnr 28090-2019

       

Kontaktperson  
Miljöavdelningen
Anna-Karin Olsson
010-224 16 30
skane@lansstyrelsen.se

kommun@osby.se
Osby kommun
283 80 Osby

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelser för 
vägar, dagvattendamm, pumphus m. m. på fastigheterna 
Hasslaröd 1:42, 1:80, 1:86, 2:120, 2:221 i Osby kommun 

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen lämnar dispens för anläggning av vägar, anläggning av dagvattendamm, 
uppförande av pumphus med mera, i enlighet med ansökan och i övrigt lämnade 
uppgifter. 

Följande villkor gäller för dispensen:

 Uppställning av arbetsfordon och förvaring av bränsle med mera ska ske på 
ett sådant sätt att risken för förorening av mark och vatten minimeras.

 Det ska finnas beredskap för att hantera eventuellt bränslespill, läckage av 
oljor från maskiner och liknande.

 Röjning och avverkning av träd får inte ske under fåglarnas häckningsperiod, 
1 april-31 juli.

 Stammarna från de träd som eventuellt avverkas ska tas tillvara och läggas i 
närområdet för att förstärka områdets naturvärden knutna till död ved. 

 Marken ska återställas efter åtgärd och eventuella körskador repareras.
 Dagvattendammen och pumphuset får inte inhägnas eller på annat sätt förses 

med anordningar som avhåller allmänheten från att färdas fritt inom det 
strandskyddade området.

 Endast den yta som vägar,  pumphuset och dagvattendammen upptar på 
marken får tas i anspråk för ändamålet.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från det datum detta beslut vinner laga kraft. 

~ Länsstyrelsen V Skåne 
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Information

Delar av kvartersmarken inom planområdet (Hasslaröd 1:42 m. fl) omfattas av 
strandskydd, se vidare under Redogörelse för ärendet.  Det innebär att det bland annat är 
förbjudet att uppföra nya byggnader, utföra anläggningar eller anordningar om det 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt, i enlighet med 7 kap 15 § miljöbalken. Länsstyrelsen kan i 
det enskilda fallet besluta om att upphäva strandskyddet inom ett område, under vissa 
förutsättningar som anges i miljöbalken 7 kap 18 §. Om ni önskar att länsstyrelsen ska 
pröva ett upphävande av strandskyddet behöver ni lämna in en ansökan om detta.

Om fornlämningar påträffas i samband med markarbetena ska arbetena omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i 
kulturmiljölagen (2 kap 10 §) och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som 
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager m.m.

Redogörelse för ärendet 

Ni har lämnat in en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
utbyggnad av vatten och avlopp (VA) samt anläggande av ny väg inom 
strandskyddsområde på fastigheterna Hasslaröd 1:42, 1:80, 1:86, 2:120 och 2:221 i 
Osby kommun. Syftet är att ansluta ett nytt bostadsområde som omfattas av 
detaljplan (Hasslaröd 1:42 m. fl) till kommunalt VA. Ansökan omfattar ny 
infartsväg, dragning av VA-ledningar, anläggning av en avloppspumpstation samt ett 
fördröjningsmagasin för hantering av dagvatten. I en komplettering till ansökan 
nämns även att en ny väg kommer att anläggas mellan en befintlig väg på fastigheten 
Hasslaröd 1:86 och det planerade pumphuset.

Åtgärdena ska delvis utföras inom område som även utgör djur- och 
växtskyddsområde. I mail till Länsstyrelsen den 1 april 2020 har ni meddelat att 
Länsstyrelsen kan pröva hela anläggningen, även de delar som enbart omfattas av 
strandskydd.

Länsstyrelsen har den 25 juni 2020 begärt in komplettering och bland annat 
efterfrågat en redogörelse för utformning av dagvattendammen och dess påverkan på 
naturmiljön, allmänhetens fortsatta tillgänglighet, samt alternativa 
ledningsdragningar. Ni har i komplettering den 27 augusti 2020 meddelat att inga 
träd kommer att tas ned vid dagvattendammen och att inga artfynd finns i 
Artportalen från området, att dagvattenanläggningen inte kommer att hägnas in utan 
vara en del av strandområdet som fortsatt är tillgängligt för allmänheten, samt att 
ledningdragningen bland annat motiveras av kortare sträcka (lägre kostnader), att 
undvika berg och minimera behovet att avverka träd.

!!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Länsstyrelsen har den 13 november 2020 begärt in ytterligare komplettering kring 
hur området där pumpstation ska uppföras ser ut och hur uppförandet kommer att 
påverka naturmiljön. Ni har i ert svar den 26 november 2020 angett att placeringen 
valts för att den ligger i nära anslutning till befintlig väg som går ner till sjön, från 
vilket en ny 10-12 meter lång grusväg planeras in till platsen för pumpstationen. 
Eventuellt kan enstaka träd behöva tas ned. Åtgärden ska utföras i samråd med 
kommunekologen och markägaren. En sökning har gjorts i Artportalen över det 
berörda området utan träff. Ni har angett att pumpstationen kommer ta cirka 3x4 
meter i anspråk och vara överbyggd med ett mindre hus. Till kompletteringen har 
bifogats en exempelbild.

Pumphuset, dagvattendammen, ny infartsväg, ny väg till pumphus samt merparten 
av de planerade ledningarna ligger inom område som omfattas av strandskydd.

Utredning om strandskydd
I samband med ärendets handläggning uppstod initialt vissa frågetecken kring 
strandskyddet och för vilka ytor strandskyddet egentligen gäller. Enligt länsstyrelsen 
utredning omfattas en del av kvartersmarken i nordvästra delen av planområdet av 
strandskydd, se även karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen fattade den 6 februari 2008 beslut om att upphäva strandskyddet inom 
den del av planområdet som utgörs av kvartersmark (dnr 511-19357-07), se bilaga 
3. En förutsättning för beslutet var att detaljplanen skulle vinna laga kraft. Vid 
tidpunkten för detta beslut omfattades denna del av Osbysjön endast av strandskydd 
om 100-150 meter. Gränsen för det strandskyddade området gick således genom 
planområdet så att en del av planområdet, det nordvästra hörnet, låg utanför 
strandskyddsområdet.

När länsstyrelsen senare, den 27 april 2015, fattade beslut om att utvidga 
strandskyddet runt Osbysjön kom hela planområdet att ingå i område som omfattas 
av strandskydd. I detta beslut togs ingen hänsyn till planområdet eftersom 
detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft.

När detaljplanen sedan vann laga kraft den 12 november 2015 upphävdes 
strandskyddet i enlighet med länsstyrelsens beslut den 6 februari 2008, vilket 
innebär att den del av planområdet som vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut den 
6 februari 2008 inte omfattades av strandskydd fortfarande är strandskyddad, 
eftersom länsstyrelsen i sitt beslut den 6 februari 2008 inte kunnat fatta beslut om 
att upphäva ett strandskydd som då inte fanns.

!!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Länsstyrelsens bedömning

Åtgärderna syftar till att ansluta ett nytt bostadsområde, för vilket en lagakraftvunnen 
detaljplan finns, med kommunalt vatten och avlopp samt omhänderta dagvatten från 
området, vilket får anses utgöra ett angeläget allmänt intresse. De skäl som angetts 
för lokalisering av anläggningen i dess olika delar, framstår vidare som rimliga.
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det finns särskilda skäl att lämna dispens 
enligt 7 kap 5 § punkt 5.

Från området finns inga uppgifter om förekomst av sällsynta eller hotade arter eller 
andra indikationer om särskilt höga naturvärden som skulle kunna påverkas av 
åtgärderna. Förutsatt att villkoren i detta beslut följs är bedömningen att åtgärderna 
inte kommer att påverka allmänhetens tillgång till strandområdet eller förändra 
förutsättningarna för växt- och djurlivet i någon väsentlig omfattning. Åtgärden 
bedöms därför inte strida mot strandskyddets syften. 

Villkoren i beslutet är satta för att skydda miljön, växt- och djurlivet och den 
allemansrättsliga tillgången till området. Länsstyrelsen anser det vidare skäligt att 
stammarna av de träd som eventellt kommer att avverkas lämnas kvar som en 
kompensationsåtgärd till förmån för bland annat vedlevande insekter och svampar.

Åtgärderna berör delvis ett djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) kring 
Osbysjön. Beslutet om djur- och växtskyddsområdet reglerar endast jakt, varför 
åtgärden inte kräver dispens från bestämmelserna om djur- och växtskyddsområde.

Lagstiftning

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddsområde får inte, enligt 7 kap 15 § miljöbalken, nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Det är också förbjudet att vidta 
åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 18 a § miljöbalken lämna dispens från förbuden om det 
finns särskilda skäl och om åtgärden inte strider mot syftet med strandskyddet. I 7 
kap 18 c § miljöbalken listas de särskilda skälen som får beaktas vid en ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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Om dispens lämnas för en åtgärd ska länsstyrelsen enligt 7 kap 18 f § miljöbalken 
besluta om vilken del av markområdet som får användas som tomt, det vill säga göra 
en tomtplatsavgränsning, eller besluta om vilket markområde som får användas för 
åtgärden. 

Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddsbestämmelserna 
att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den 
dagen då beslutet vann laga kraft.

Enligt beslut om djur- och växtskyddsområde från den 29 december 1966 är det 
förbjudet att bedriva jakt efter fågel utom kråka, skata, havstrut och gråtrut 
å Osbysjön och å dess strandområde intill ett avstånd av 100 meter från stranden.

Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § miljöbalken förenas med villkor.

Beslutet kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se nedan.

Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Anna-Karin Olsson.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor:
1. Kartor, ritningar och foton ur ansökningshandlingarna
2. Karta över den del av planområdet där kvartersmarken fortfarande omfattas 

av strandskydd.
3. Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd, dnr 511-19357-07.

Kopia till:
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
Projektledare Osby kommun, Thomas Lundtang Hansen: 
thomas.lundtang.hansen@osby.se

!!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:

 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Lämna också er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet bifoga 
en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
post-adress.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 
10 00.

!!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Fotobilaga Strandskyddsdispens Hasslaröd Syd 

Bildernas nummer och riktning visas på karta sist i detta dokument. 
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Karta foto 

Röd streckad linje - ny ledningssträckning för VA 
Grön streckad linje och cirkel - ny dagvattenledning och magasin 
Svart streckad linje - ny infartsväg 

50 0 50 

1 2 000 

augusti 30, 2019 

\ 

Credits not Jvailable. 

100 150 [m] 



Exempel på hur pumpstationen kan komma utformas. 
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Pumpstation

november 25, 2020
Fastighet Hasslaröd 1:86 med pumpstation

Pumpstationens placering jämfört med befintlig väg 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

1:623
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Bilaga 2 till beslut 28090-2019 

Karta till Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd inom kvartersmark, 2008-02-06 (511-

19357-07).  

Samma karta som ovan. Blått markerar den del av planområdet som inte omfattades av strandskydd 

vid tiden för Länsstyrelsens beslut om upphävande, med följd att kvartersmark (liksom övrig mark) 

inom det blå området fortfarande omfattas av strandskydd. 
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Vår referens 

Miljöavdelningen 
Landskapssektionen 
Anders Johansson 
040-252024 

BESLUT 

2008-02-06 

Osby Kommun 
att. Göran Andersson 
283 80 Osby 

Upphävande av strandskydd inom område som omfattas av 
"Planprogram Hasslaröd Syd, Osby kommun" 

Beslut 
Med stöd av 7 kap 15 § andra stycket miljöbalken (MB) beslutar Länsstyrelsen att 
det strandområde vid Osbysjön som på bifogat utdrag ur planprogram är angivet 
som kvartersmark (beteckningen 'Bebyggelseområde för bostäder') inte längre 
ska omfattas av strandskyddsförordnande. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommande detaljplan vinner laga kraft. 
Upphör området senare att ingå i detaljplan inträder åter strandskydd (7 kap 15 § 
andra stycket MB). 

Redogörelse för ärendet 
Ni har ansökt om att befintligt strandskyddsförordnande upphävs för planerad 
kvartersmark inom rubricerat planprogram. Länsstyrelsen (Anders Johansson) 
besökte 2007-10-26 platsen tillsammans med Göran Andersson, Osby kommun. 
Planprogrammets område används idag dels för allmänhetens frilutsliv, dels för 
mindre verkstadsindustri . Området omfattas inte av någon befintlig detaljplan. 

Skäl för beslutet 
Planprogrammets huvudsyfte är att medge utbyggnad av ny bostadsbebyggelse 
vid Osbysjön i anslutning till befintliga industribyggnader. Planprogrammet anger 
att ambitionen är att utforma och sköta strandområdet så att tillgängligheten för 
allmänheten ökar. Detta gäller även vissa delar som idag inte används som 
'Natur' -mark. 'Natur' -marken närmast stranden nedanför planerade nya 
bostadskvarter planeras att bli minst 50m bred. I denna del kommer strandskyddet 
att ligga kvar, och därmed krävs det även fortsättningsvis dispens från 
strandskyddet för eventuella anläggningar här. Den del av det aktuella 
strandskyddsområdet som ligger inom planerad kvartersmark berör inga 
väsentliga naturvärden och är idag inte av någon större betydelse för det rörliga 
friluftslivet. 
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BESLUT 

2008-02-06 

I och med att planprogrammet avser att långsiktigt säkra strandmarkens 
tillgänglighet för allmänheten får särskilda skäl att häva strandskyddsförordnandet 
för det aktuella området anses föreligga. 

J . / I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade även 
~ 

1
~ eifNyberin, rättssektionen och Ann-Charlotte Linden, plan- och 

l-- uostadssektionen deltagit. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se nedan. 

Karin Emanuelsson 

~ 
Anders Johansson 

Bilagor: Översiktskarta, detaljkarta samt kopia av planprogram 

Kopia till: 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsansvarig i Osby kommun 
Boverket, Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten (informationsgruppen, kartgruppen, förrättningsgruppen) 
Plan- och bostadssektionen: ACL 
Rättssektionen: LN 
Akten 
~ 

(Per e-post) för registrering (JP) 
Landskapssektionen: AJ, KE (för ajourförande av strandskyddskarta) 

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN 
Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till Regeringen, 
miljödepartementet. Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i 
Skåne län, 205 15 Malmö. 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) 
och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att 
beslutet skall ändras. Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er 
uppfattning så bör Ni skicka med detta. Länsstyrelsen måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. Behöver Ni veta mer om hur Ni skall 
göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel. 040-25 20 00 (växel). 
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Webbplats 
www. forvaltningsrattenimalmo. domstol. se 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 

Avdelning 1 

Dok.Id 697956 

BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun beslutade den 24 februari 2021, 

§ 19, att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 

- Slutföra projekteringen av ishallen 

- Upphandla byggnation av ishallen 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

Roy Svensson yrkar att förvaltningsrätten ska upphäva beslutet samt återförvisa 

ärendet till Osby kommun för ny handläggning. Han anför bl.a. följande. 

Kommunfullmäktige i Osby kommun beslutade den 11 november 2019 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag om projektering av ishall enligt 

fyra punkter, där punkten tre innehåller en avsättning av fullmäktige på 3,5 

miljoner kr för projektering och punkten fyra innehåller ett direktiv om att ar

beta med kostnaderna till en målbild av 80 miljoner kr. 

Av underlaget vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 februari 

2021 framgår att projekteringsanslaget på 3,5 miljoner kr är förbrukat och att 

bedömningen är att ytterligare 4, 1 miljoner kr behövs för fortsatt projektering. 

Vidare framgår att bedömningen är att målbilden 80 miljoner kr inte bedöms 

kunna hållas. 

Byggande av en ny ishall i Osby kommun är både ett mångårigt ärende av prin

cipiell beskaffenhet och en viktig ekonomisk fråga, då investeringsbeloppet 

storleksmässigt tillhör ett av de största enskilda investeringsbeloppen inom 

Osby kommuns historia. I enlighet med 5 kap 1 § kommunallagen är detta där

med ett ärende där samhällsbyggnadsnämnden ska återrapportera till kommun

fullmäktige, begära 4, 1 miljoner kr i utökat projekteringsanslag samt anmäla 

informationen om att målbilden 80 miljoner kr inte bedöms kunna hållas utan 
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att fullmäktige bedöms behöva godkänna en utökad målbild på ca 100 miljoner 

kr. 

Kommunfullmäktige beslutade dessutom i september 2020 gällande övergri

pande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021 att omdisponeringar mellan 

befintliga investeringsprojekt upp till 2 miljoner kr beslutas av respektive 

nämnd, omdisponeringar mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunsty

relsen och omdisponeringar över 5 miljoner kronor beslutas av kommunfull

mäktige. 

I det aktuella ärendet i samhällsbyggnadsnämnden handlar det inte ens om en 

omdisposition utan snarare om ett behov om tilläggsanslag. Även om nämnden 

önskat behandla ärendet som en omdisposition går den för nämnden beslutade 

gränsen vid 2 miljoner kr. Dessutom måste nämnden rimligen inse att den för

ändrade målbilden från 80 miljoner kr till 100 miljoner kr, dvs med ett utökat 

behov på ca 20 miljoner kr, är av den storleksordningen att det ska föranleda 

information till kommunfullmäktige med begäran till fullmäktige om ställ

ningstagande. Det är principiellt viktigt att en nämnd beslutar inom ramen för 

sina befogenheter och att nämnden iakttar kommunallagens regelverk och eta

blerad praxis i kommunvärlden. 

Osby kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. 

Den 21 september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om investerings

budget för år 2021. Av investeringsbudgeten framgår bl.a. att ett belopp om 

40 miljoner kr avsätts för ishallsprojektet under budgetåret. Det framgår därtill 

att ytterligare 36,5 miljoner kr avsätts för ändamålet under år 2022. I investe

ringsbudgeten anges inte syftet med de avsatta medlen närmare än att de avser 

om- eller nybyggnation av ishall. I den nämndplan som samhällsbyggnads

nämnden beslutade om den 9 december 2020 finns belopp motsvarande de som 

kommunfullmäktige tidigare beslutat om avsatta för ishallsprojektet såväl för 
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år 2021 som 2022. Efter att projektering av ishallen påbörjats kunde konstate

ras att de medel som kommunfullmäktige genom tidigare beslut avsatt för pro

jekteringskostnader i 2020-års budget inte skulle räcka för att slutföra projekte

ringen. Ytterligare 4 078 000 kr skulle krävas för slutförande. Ärendet togs upp 

på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 februari 2021 varvid 

nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra projekteringen 

samt upphandla byggnation av ishallen. Färdigställandet av projekteringen ska 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut finansieras inom beslutad budget för 

ishallsprojektet under år 2021. 

Klaganden gör gällande att samhällsbyggnadsnämnden inte haft rätt att fatta 

beslutet att gå vidare med projekteringen med hänvisning till att kommunfull

mäktige endast beslutat om att anslå 3,5 miljoner kr för projektering samt till 

att den projektering som redan skett indikerar att den målbild avseende kostna

derna som kommunfullmäktige beslutat kan komma att överskridas. Beslutet 

att gå vidare med projektet borde enligt klaganden därför ha fattats av kom

munfullmäktige i enlighet med 5 kap. 1 § kommunallagen. 

Det kan konstateras att kommunfullmäktige beslutat att under år 2021 avsätta 

40 miljoner kr avsedda för om- eller nybyggnation av ishall och 36,5 miljoner 

kr för nästkommande år. Finansieringen av det beslut samhällsbyggnadsnämn

den fattat sker inom befintlig budgetram för ishallsprojektet. Projektering av 

ishallen ryms inom det av kommunfullmäktige angivna syftet med de avsatta 

medlen. Enligt Osby kommuns nämndreglemente ansvarar respektive nämnd 

inom sitt område för att dess verksamhet bedrivs inom av kommunfullmäktige 

beslutad budgetram. Aktuellt beslut har inte föranlett något överskridande av 

budgetramarna. Inte heller har någon omdisponering mellan befintliga investe

ringspro jekt skett. Såsom tidigare redogjorts för finansieras beslutet till fullo 

inom befintliga ramar för ishallsprojektet. Det fullmäktigebeslut från november 

2019 som klaganden hänvisar till hindrar inte att ytterligare medel avsätts för 
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projektering om detta bedöms vara nödvändigt för att slutföra projekteringsar

betet. Den slutliga kostnaden för ishallsprojektet kan inte fastställas förrän pro

jekteringen samt upphandling har slutförts. Något eventuellt ställningstagande 

från kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap. 1 § kommunallagen torde dess

förinnan inte vara nödvändigt. 

SKÄLEN FÖRA V GÖRANDET 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 

13 kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast om

fattar om beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka grunder 

ett kommunalt beslut kan upphävas. Prövningen av om ett sådant beslut ska 

upphävas :far enligt 7 § samma kapitel grundas endast på de omständigheter 

som klaganden har hänvisat till innan tiden för överklagande gått ut. 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår följande. Fullmäktige beslutar i 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen 

eller landstinget, främst 

1. mål och riktlinjer för verksamheten, 

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 

5. val av revisorer, 

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
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7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 

9. extra val till fullmäktige. 

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i 

andra författningar. 

Av förarbetena framgår att fullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktiges beslut gäller i huvudsak 

beslut av mera grundläggande natur eller av generell räckvidd. Det ska vara 

fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande. 

Den uppräkning som görs i paragrafen är dock inte uttömmande, vilket innebär 

att även andra ärenden kan ligga inom fullmäktiges beslutsområde. Det finns 

inte någon tydlig gräns mellan fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och den 

del av beslutanderätten som är möjlig att delegera till nämnderna (se prop. 

2016/17:171 s. 155, s. 327). 

Roy Svensson gör, så som det rar uppfattas, gällande dels att det aktuella ären

det är av sådan principiell beskaffenhet och vikt att beslut ska fattas av kom

munfullmäktige, dels att samhällsbyggnadsnämnden överskridit de ramar avse

ende projektering av ishallen samt de regler för ekonomistyrning för budgetåret 

2021 som uppställts av kommunfullmäktige. 

Av utredningen i målet framgår att kommunfullmäktige genom beslut den 

11 november 2019 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 

och genomföra en projektering av en ny ishall enligt tidigare framtaget un

derlag, att kommunfullmäktige avsätter 3 500 000 kr för projektering av en ny 

ishall vilket räknas in i den totala projektbudgeten och att projekteringens hu

vuduppdrag är att säkerställa kostnaden för en nybyggnation samt arbeta ner 

kostnaderna för en ny ishall till en målbild av 80 000 000 kr. Vidare framgår att 
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kommunfullmäktige antagit övergripande regler för ekonomistyrning budgetå

ret 2021 vilka bl.a. innefattar att omdisponeringar mellan befintliga investe

ringsprogram upp till 2 miljoner kr beslutas av respektive nämnd. 

Genom det nu överklagade beslutet har samhällsbyggnadsnämnden gett sam

hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra projekteringen av ishallen 

och att upphandla byggnation av ishallen. Av det överklagade beslutet framgår 

att färdigställande av projekteringen med totalt 4 078 000 kr tas ifrån befintligt 

beslutad ram för ishallsprojekt under 2021 samt att kostnadskalkylerna visar att 

det är möjligt att bygga en ishall för ca 100 000 000 kr när förbilligande och 

neddragningar skett från grundkalkylen. 

Förvaltningsrätten konstaterar att kommunfullmäktige beslutat om projekte

ringen av en ny ishall samt om en investeringsbudget där vissa belopp avsatts 

för projektet för 2021 och 2022. Enligt förvaltningsrättens mening visar inte 

det som Roy Svensson anfört att samhällsbyggnadsnämndens beslut att slutföra 

projekteringen av ishallen omfattar frågor som är av sådan principiell beskaf

fenhet eller annars av större vikt för kommunen att beslutanderätten varit för

behållen fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. 

Nämnden har såvitt framgår av det överklagade beslutet överskridit den projek

teringskostnad som avsatts av kommunfullmäktige. Vidare överskrider kost

nadskalkylen för projektet i dess helhet fullmäktiges målbild om 80 000 000 kr. 

Av beslutet framgår dock att finansieringen av projekteringen sker inom ramen 

för befintlig budgetram för ishallsprojektet. Kommunen har vidare obestritt 

uppgett att någon slutlig kostnad för ishallsprojektet ännu inte fastställts. Enligt 

förvaltningsrättens mening kan det överklagade beslutet mot denna bakgrund 

inte anses gå utöver de budgetramar som uppställts av kommunfullmäktige. 

Beslutet innefattat inte heller någon sådan omdisponering mellan befintliga in

vesteringsprojekt som omfattas av kommunens regler för ekonomistyrning. 
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Förvaltningsrätten anser därmed inte att det är visat att samhällsbyggnads

nämnden saknat rätt att fatta det överklagade beslutet. Enligt förvaltningsrätten 

har Roy Svensson inte heller i övrigt hänvisat till någon omständighet som vi

sar att någon annan grund för upphävande av beslutet föreligger enligt 13 kap. 

8 § kommunallagen. Överklagandet ska följaktligen avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

Peter Kristiansson 

Kristina Franzen har föredragit målet. 
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Hur man överklagar 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Vilken dag går tiden ut? 
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

FR-03 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövnings tillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

www.domstol.se 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunledningsförvaltningen 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 

Hemsida www.osby.se 
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Organisationsnr 212000-0902 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hanna Werner Bertilsson, 0479-52 81 22 
Hanna.werner.bertilsson@osby.se 
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Datum 

2022-03-31 
 

      

 

 
 

 

 

  

 

Redovisning av parkeringstillstånd 

 

Perioden 2021-12-01 – 2021-12-31 har det beviljats en (1) styck 

parkeringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning punkt 8.7. 

Hanna Werner Bertilsson 
Administratör  
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MOSBY \f__Y KOMMUN 

Om upphandlingen 

2022-03-21 

TILLDELNINGSBESLUT 
Nybyggnation av förskola med matsal i Killeberg 
Dnr KS/2021:375 

Sida 1 av 1 

Upphandlingen omfattar nybyggnation av en ny förskola i två plan om 6 avdelningar med 
matsal och restaurangkök i Killeberg. 

Upphandlingen har genomförts med öppet förfarande enligt 6 kap. lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling. 

Av upphandlingsprotokollet framgår att Rickardsson Bygg AB har lämnat ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbud med pris som utvärderingsgrund . 

Beslut 

Osby kommun beslutar att teckna kontrakt med Rickardsson Bygg AB i denna upphandling. 

Bilagor: 

U pphandlingsprotokoll 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Sam häl Is byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut enligt 3.8, samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning antagen 2021-06-16, § 72. 

Delegationsbeslut SBN/2022:6 

Beslut om igångsättning av investeringsprojekt Brounderhåll 0892. 

Beslut 

Härmed beslutas om igångsättning av Brounderhåll 0892. 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum: 2022-03-29 
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2022-03-31 
 

      

 

 
 

 

 

  

 

Redovisning av parkeringstillstånd 

 

Perioden 2022-01-01 – 2022-03-31 har det beviljats sju (7) stycken 

parkeringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning punkt 8.7. 

Hanna Werner Bertilsson 
Administratör  
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MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
Nr (enligt delegations-
ordning 

2022-03-30 6:14 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:8 

Ärende 

Sammanställning av ansökningar om förrättningar 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Ansöka om förrättning enligt 
fastighetsbildningslagen eller 
anläggningslagen 

M201736 Avstyckning Kv Cymbalen, Saxofonen och Mandolinen 
M201743 Avstyckning Kv Trasten, Ripan (Kråkeskogsområdet) 
M201754 Avstyckning Kv Mossen Gerfasts väg 
M201822 Avstyckning Kv Virvelvinden (Osby Glas) 
M21551 Avstyckning Kv Sidovagnen och Kundvagnen (Netto området) 
M21619 Avstyckning från KV Sotaren 9 (K-fastigheter) 
M21655 Bildande av GA anläggning Marklundavägen 
M21693 Äganderättsutredning och fastighetsreglering Gamlebyområdet 
M21736 Fastighetsreglering Lönsboda 1 :300 
M21770 Avstyckning från Killeberg 1: 1 samt fastighetsreglering Kille berg 1: 1, 5:62, 5:65-71 
M21776 Fastighetsreglering berörande Osby 181:5, Marklunda 1 :51 och Valthornet 1 
M21777 Avstyckning Lönsboda 44: 1 (Stortorget) 
M21826 Fastighetsreglering berörande Castor 13 och 17 
M211115 Avstyckning från Lönsboda 44: 1 Tommabodavägen 
M211231 Fastighetsreglering Osby 192:110 och 194:1 (Mekonomen) 
M211887 Fastighetsreglering Loshult 3:13, 4:5 m.fl. 
M212016 Avstyckning från Osby 181 :5 (Ängdalen LSS) 
M2287 Avregistrera Osby S_l och S_6 inom Osby 181_5 
M2213 7 Avstyckning från Kille berg 1: 1 Ny skola 
M22288 Avstyckning från Castor 17 
M22451 Fastighetsreglering Gjutaren 16 och 20 



tJ 

MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bes I utsdatu m Nr (enligt delegations-
ordning 

2022-03-30 6:14 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:8 

Ärende 

Sammanställning av ansökningar om förrättningar 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Ansöka om förrättning enligt 
fastighetsbildningslagen eller 
anläggningslagen 

M 211136 Fastighetsreglering Hasslaröd 2:204 och Osby 193: 1 
M211207 Fastighetsreglering Hasslaröd 2: 172, 2:29 och 2: 120 
M211351 Fastighetsreglering Väderleken 2 och Osby 181 :5 
M22324 Fastighetsreglering mellan Hasslaröd 2_29 och 2_120 

tv ~ 
Beslut skickas till: 

~nderskrift delegat 

Jan Lindeberg 
Chef mark- och exploateringsenheten 

Namnförtydligande 



MOSBY 
~KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Delegationsbeslut enligt 1.3, samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning antagen 2021-06-16, § 72. 

Delegationsbeslut SBN/2022:6 

Datum: 2022-02-15 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling enligt 6 kap 7 § och 10 
kap 14 § OSL 

Beslut 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling gällande upphandlingen om 
verksamhetssystem för fordonsförvaltning och digitala körjournaler. 

Motiv till beslutet: 

Delar av handlingarna omfattas av sekretess med hänvisning till OSL 2009:400 i 31 kap §§ 16. 
Vi har gjort bedömningen utifrån anbudsgivarens begäran om sekretess att företaget kan antas lida skada 
om uppgifter i anbudet röjs. 

Beslutet kan överklagas till kammarrätt. 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2022-03-24 6.1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:86 

Ärende 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Utarrendering av jordbruksmark 

Omförhandling och tecknande av nytt arrendeavtal för 2 år, ursprungligtjordbruksarrende nr. 103, 
arrendator Henrik Åkesson. 

Beslut 

Godkännande av omförhandlat arrendeavtal. 

4 Beslut skickas till: 
/ • SBN ,. 

)J / -
/ \ 

/ 

Underskrift delegat 

Jan Lindeberg 
Mark- och exploateringschef 

Namnförtydligande 



 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 

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

Organisationsnr 212000-0902  

 

 

Samhällsbyggnad 
Jan Lindeberg, 0479-528325 
jan.lindeberg@osby.se 

ARRENDEAVTAL 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-03-24 
 

      

 

 
 

 

 
 

Omförhandling / uppsägning av Arrendeavtal 
(Jordbruksarrende 103) 

 

Osby kommun org. nr 212000-0902 genom Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
nedan kallad jordägare, upplåter härmed till Henrik Åkesson (751101-4073), 
Hovgården 1528, 283 91 Osby, nedan kallad arrendatorn, nyttjanderätt till ett 
flertal om råden enligt nedan i Osby kommun. 

Parterna är överens om att ursprungligt arrendeavtal nr. 103, tecknat  
2014-05-21, Bilaga B i sin helhet sägs upp och i stället ersätts utav detta 
avtal. 

Arrendeställe: Efter omförhandling utgör arrendestället fortsättningsvis 
områdena vilka är utmärkta på bifogade kartskisser, bilaga 3, 5, 6, 9, 10 och 
11. 

Områden som enligt översiktskarta, bilaga A är rödmarkerade (figur 1,2, 4, 7 
och 8) utgår och återlämnas helt till jordägaren från och med det datum som 
undertecknandet av denna handling sker. 

Arrendatorn har därefter 30 dagar på sig att ta bort alla stängsel och annan 
lös egendom som ditforslats, om inte annat överenskommits särskilt mellan 
jordägaren och arrendatorn. 
Sammanlagd areal för de utgående områdena (figur 1,2, 4, 7 och 8) är ca 
11,81 ha. 
 

För kvarvarande områden som enligt översiktskarta, bilaga A är 
grönmarkerade, (figur 3, 5, 6, 9, 10 och 11) med en beräknad areal om ca 
23.41 ha, tecknas nytt arrendeavtal för 2 år enligt nedan. 
  

 Enligt kartskiss, bilaga 3: Utefter Ö Gränsgatan norr om E.ON:s 
mottagningsstation. Del av Osby 181:5, ett område om ca 2,55 ha 

 Enligt kartskiss, bilaga 5: Gamlebyområdet väster om bostadshusen. 
Del av Osby 194:1 och del av Osby 181:5, ett område om ca 5,32 ha. 
Del av denna mark är föremål för planerad byggnation och främst 
delar i västra delen av området kommer inom kort att detaljplaneras. 
När så väl sker är parterna överens om att den delen ska utgå från 
detta arrendeavtal. Beroende på hur stor denna del blir kan en 
reglering av arrendeavgiften bli aktuell att korrigera. 

 Enligt kartskiss, bilaga 6: Gamlebyområdet sydöst om 
fotbollsplanerna. Del av Osby 181:5, ett område om ca 0,76 ha. 



Osby kommun 
Datum 
2022-03-24 

      
      

Sida 
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 Enligt kartskiss, bilaga 9. Marklundaområdet söder om 
Marklundavägen och väster om Karl Johans väg. Del av 181:5, 
området delas av ett dike och består av två delar. 5,02 ha och 3,13 ha, 
totalt 8,15 ha. 

 
 Enligt kartskiss bilaga 10: Marklundaområdet norr om 

Marklundavägen och väster om Karl Johans väg. Del av Osby 181:5, 
ett område om ca 2,09 ha. 

 Enligt kartskiss bilaga 11: Norr om Marklunda, öster om RV23 och 
söder om Segutslyckevägen. Del av Osby 181:5, ett område om ca 
4:54 ha. 

 

Areal: Sammanlagd areal uppskattas till 23,41 ha. 
 

Arrendetid: Upplåtelsen gäller fr o m 2022-01-01 t o m 2023-12-31. 
Uppsägning ska ske skriftligen senast 8 månader innan 
arrendetidens slut. 
 

Arrendeavgift Arrendeavgiften för arrendeställena utgör 
Moms,  Sjutusen sjuhundrafemtiosju (7 757) kr per år 
Index exklusive lagstadgad moms, vilken erläggs i förskott 
 mot faktura. Avgiften indexregleras mot KPI oktoberindex, 

varvid oktober 2013 utgör basmånad. Vid förfallen 
betalning erläggs ränta enligt räntelagen. 

 
 Parterna är överens om att någon justering av 

arrendeavgiften inte ska ske med anledningen av 
arealjusteringen. 

 
Sekundär- Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendatorn, 
Upplåtelse eller hans dödsbo inte överlåta arrendet eller upplåta 

nyttjanderätten till arrendestället eller del av detta. 
Arrendeställena får ej nyttjas till annat ändamål än 
jordbruksmark. För kostnader och förpliktelser avseende 
vägsamfällighet, samfällda dikningsföretag eller andra 
samfälligheter svarar jordägaren/markupplåtaren. 

 
Jakt Arrendatorn äger inte rätt att utöva jakträtten på 

arrendeställena. 
 
Arrende- Arrendestället mottages av arrendatorn i det skick det finns  
ställets  på tillträdesdagen. Det åligger arrendatorn att väl hävda  
skick  jorden samt vårda och underhålla tillbehör till 

arrendestället. Beträffande ersättning för avhjälpande av 
brister på arrendestället, ska vad i jordabalken stadgas äga 
tillämpning. 

 
  



Osby kommun 
Datum 
2022-03-24 
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3(4) 

 

 

Hävd Arrendatorn är skyldig att uppföra stängsel och underhålla 
all den stängsel som i arrendeställets gräns mot annan 
egendom enligt lag erfordras. Härvid ska erforderligt 
utrymme lämnas till grannfastighets byggnad i tomtgräns. 
Utan jordägarens tillstånd äger arrendatorn inte rätt att på 
arrendestället uppföra byggnad eller annan fast anläggning. 

 
Förbättrings-        Rätt till ersättning för ny täckdikning eller annan sådan  
åtgärder  fristående åtgärd varom föreskrivs i 9 kap 21§ jordabalken, 

föreligger endast om särskild skriftlig överenskommelse 
därom har träffats innan åtgärden vidtagits. 

  
Jordägarens Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som har 
tillträde till  dennes tillstånd får framdrag och underhålla eventuella 
områdena ledningar eller övriga anläggningar inom området, samt vid 

behov utföra mätningar, utstakningar, jordborrning eller 
liknande arbeten. Jordägaren har även rätt att ta väg över 
arrendestället för körning när behov finns att komma till 
bakomliggande marker, t ex vid skogsavverkning, 

 
 Arrendatorn ska vid brukandet iaktta den varsamhet som 

krävs för att inte skada eventuella ledningar eller 
anläggningar inom arrendestället, 

 
 Arrendatorn äger rätt till skälig nedsättning av 

arrendeavgiften med hänsyn till den areal som frångår 
arrendet vid dylika intrång enligt ovan. 

 
Besiktning Parterna är överens om att av- och tillträdessyn på  
och syn  arrendestället ej behöver ske. 
 
Skatt Skatt beträffande arrendestället betalas av jordägaren. 
 
Inskrivnings- Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret 
förbud 
 
Skiljedom Eventuell tvist angående detta avtal mellan jordägaren och 

arrendatorn ska avgöras av arrendenämnden. 
 
Hänvisning I övrigt gäller vad i 7,8 och 9 kap jordabalken stadgats om 

jordbruksarrende. 
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Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 
 
 
 
 
 
Osby 2022-03-24 Osby den 2022-03-24 

 
 För Osby kommun   

 

 
 
 
 
 
 
    

 

 Underskrift jordägare 
Jan Lindeberg 
Mark- och exploateringschef 

  

Underskrift arrendator 
Henrik Åkeson 
 

 
  



MOSBY 
~KOMMUN 

Gatukontoret 

1 (3) 

ARRENDEAVTAL (Jordbruksarrende) 

Osby kommun org nr 212000-0902, 283 80 Osby, genom Gatukontoret, nedan kallad jordägare, 
upplåter härmed till 751101-4073 Henrik Akesson, HovgårdenP,- 1528, 283 91 Osby, nedan kallad 
arrendatorn, nyttjanderätt till flertal områden enligt nedan i Osby, Osby kommun . 

Arrendeställe: Områdena är utmärkta på bifogade kartskisser bilagor 1-11. 

- Enligt kartskiss bilaga 1: Inom Naturbruksgymnasiets område. 
Del av Castor 17. Ett områden ca 2,94 ha. 
Del av denna mark är föremål för planerad byggnation. Främst delen väster om 
dagvattenledningskullen i väster mot befintlig förskola planeras utbyggnad av densamma inom 
aktuellt område med 3 mån uppsägningstid . När/ om så sker är parterna överens om att den delen 
ska utgå från detta arrendeavtal och arrendeavgiften kostnadsregleras. 

- Enligt kartskiss bilaga 2: Inom Naturbruksgymnasiets område. 
Del av Castor 17och del av Osby 181 :5. Ett områden ca 0,46 ha. 
Härvid har NB Gymnasiet påtalat att de vid en eventuell expansion kan komma att behöva ta i 
anspråk den s k tårtbiten med 3 mån uppsägningstid. När/ om så sker är parterna överens om att 
den delen ska utgå från detta arrendeavtal och arrendeavgiften kostnadsregleras. 

- Enligt kartskiss bilaga 3: Utefter ö Gränsgatan norr om EON:s mottagningsstation. 
Del av Osby 181 :5. Ett område om ca 2,55 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 4: Utefter ö Gränsgatan intill Rönnebacken. 
Del av Osby 194:1 . Ett område om ca 0,91 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 5: Gamlebyområdet väster om bostadshusen. 
Del av Osby 194:1 och del av Osby 181 :5. Ett område om ca 5,32 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 6: Gamlebyområdet sydöst om fotbollsplanerna. 
Del av Osby 181 :5. Ett område om ca 0,76 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 7: Marklundaområdet öster RV 15 och norr om Hambovägen. 
Del av Osby 181 :5. Ett område om ca 6,45 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 8: Marklundaområdet öster och syd om Hambovägen och norr om 
Marklundavägen. 
Del av Osby 181 :5 samt Gitarren 4. Ett område om ca 1,05 ha 

- Enligt kartskiss bilaga 9: Marklundaområdet söder om Marklundavägen och väster om Karl 
Johans väg. 
Del av Osby 181 :5. Området delas av ett dike består av två delar , 5,02 ha respektive 3, 13 ha , 
totalt 8, 15 ha. 

- Enligt kartskiss bilaga 10: Marklundaområdet norr om Marklundavägen och väster om Karl 
Johans väg. 
Del av Osby 181 :5. Ett område om ca 2,09 ha. 

Bilaga B



2 (3) 
- Enligt kartskiss bilaga 11 : Norr om Marklunda, öster om RV 23 och söder om Segutslyckevägen. 
Del av Osby 181 :5. Ett område om ca 4,54 ha. 

Areal: Sammanlagd areal uppskattas till ca 35,22 ha. 

Arrendetid : Upplåtelsen gäller from 2014-01-01-01 tom 2018-12-31 . 
Sägs inte avtalet upp från någondera sida senast ett år före avtalstidens utgång 
förnyas avtalet för ytterligare ett år i sänder. 

Exploaterings-Den upplåtna marken tillhör Osby kommuns exploateringsfastigheter 
fastighet: Arrendeavgiften är anpassad till detta förhållande. 

Arrendeavgift Arrendeavgiften för arrendeställena utgör SJUTUSENFYRTIO (7040) kr per år, 
moms, exklusive lagstadgad moms, vilken erlägges i förskott mot faktura. 
index: Avgiften indexregleras mot KPI oktoberindex, varvid oktober 2013 (314,40) 

utgör basmånad. Vid förfallen betalning erlägges ränta enligt räntelagen. 

Sekundär
upplåtelse: 

Jakt: 

Arrende
ställets
skick: 

Hävd: 

Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendatorn, eller hans dödsbo, icke 
överlåta arrendet eller upplåta nyttjanderätten till arrendestället eller del av detta. 
Arrendeställena får ej nyttjas till annat ändamål än jordbruksmark. 
För kostnader eller förpliktelser avseende vägsamfällighet, samfällda 
dikesföretag eller andra samfälligheter svarar jordägaren/markupplåtaren. 

Arrendatorn äger inte rätt att utöva jakträtten på arrendeställena. 

Arrendestället mottas av arrendatorn i det skick det finns på tillträdesdagen. 
Det åligger arrendatorn att väl hävda jorden samt Vårda och underhålla 
tillbehör till arrendestället. 
Beträffande ersättning för avhjälpande av brister på arrendestället, skall vad i 
jordabalken stadgas äga tillämpning. 

Arrendatorn är skyldig att uppföra och underhålla all den stängsel som i 
arrendeställets gräns mot annan egendom enligt lag erfordras. 
Härvid ska erforderligt utrymme lämnas till grannfastighets byggnad i tomtgräns. 
Utan jordägarens tillstånd äger arrendatorn inte rätt att på arrendestället uppföra 
byggnad eller annan fast anläggning. 

Förbättrings- Rätt till ersättning för ny täckdikning eller annan sådan fristående åtgärd, varom 
åtgärder: föreskrivs i 9 kap 21 § jordabalken, föreligger endast om särskild, skriftlig 

överenskommelse därom träffas. 

Ledningar 
mm: 

Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som har dennes tillstånd får 
framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga 
ledningsstolpar och infästningsanordningar samt vid behov låta utföra anläggningar 
av olika slag, såsom gränsmarkeringar, verkställa mätning och utstakning, 
jordborrning, reparation av ledningar och liknande arbeten, även som att taga väg 
över arrendestället för körning när behov att komma till bakomvarande marker 
uppstår, t ex vid skogsavverkning. 

Det åligger arrendatorn att vid brukandet av arrendestället iaktta den varsamhet, 
som finnes påkallad med hänsyn till skyddet av nu nämnda anläggningar och 
arbeten. 

Arrendatorn äger rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften med hänsyn till den 



Besiktning 
och syn: 

Avträdes
skyldighet 

Skatt: 

3 (3) 

areal som frångår arrendet vid dylika intrång enligt ovan. Vidare erhåller 
arrendatorn skälig ersättning för inverkan på ifrågavarande markområden som kan 
vara orsakad av eventuellt intrång, tex för stängselarbeten. 

Arrendatorn och jordägaren är medveten om att flera av områdena är kommunal 
s k exploaterings mark och förutsätter att parterna i bästa samförstånd löser frågan 
om avstående av de markområden som kommunen har angeläget behov av att ta 
i anspråk. När/ om så sker är parterna överens om att när/ om så sker är parterna 

överens om att den delen som utgår från detta arrendeavtal ska arrendeavgiften 
kostnadsregleras i förhållande till avgående areal. 

Beträffande jordägarens rätt till tillträde på arrendestället för besiktning och visning 
ska vad som i jordabalken 8 kap 13 § stadgas. 
Av- och tillträdessyn på arrendestället skall ej hållas enligt bestämmelserna i 9 kap 
23-28 §§ i jordabalken. 

När arrendestället avträdes ska arrendatorn ha tagit bort alla stängsel och annan lös 
egendom som ditforslat, t ex vattentank, om inte annat överenskommes mellan 
jordägaren och arrendatorn. Se även under rubrik ledningar mm ovan. 

Skatt beträffande arrendestället betalas av jordägaren. 

Inskrivnings- Detta avtal får inte inskrivas. 
förbud: 

Skiljedom 
mm: 

Hänvisning 
till jorda
balken: 

Förbehåll. 

Mellan jordägaren och arrendatorn möjligen uppkommande tvister avseende 
tillämpningen av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd. Som skiljenämnd skall 
arrendenämnden i länet fungera. 
Tvister angående förfallna arrendeavgifter och andra avgifter ska dock avgöras av 
domstol. 

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 9 kap jordabalken eller eljest enligt lag stadgas om 
jordbruksarrende. 

Detta avtal gäller endast under förutsättning att Kommunstyrelsen i Osby godkänner 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. Eljest upphör detta avtal att gälla till alla 
delar, utan rätt till ersättning för någondera parten. 

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 

Osby den 2014-05- 2 \ 
För jordägaren 

__=::::::=;~- ~eolt,- '--..,,__ c T C Y \.J....,_, le .................. { .. .... .. ... ... ........ . .. 
Oddbjörn Aasvold 
Mark och Exploateringsingenjör 

För Osby kommun enligt Kommunstyrelsens 

Osby den 2014-05- ~ ( / 
För arrendatorn -,_,,,,/ 

./&..dc ..... t~ .. 
Henrik Åkesson 

beslut c;ten--2~ 4-'6_-2,Y § I rl> V 
>?___,~ l /. ~ ~ -;:;,y\;---t ~ ~ 

;r · ·· ········· · .. . .... . ~ . . y ........ . ~ -.-.____ ~ --:":.~~ ...... .. ..... ...... .... .. .... .. .. .... . 
Anders Petters7on Oddbjörn Aasv0ld 
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MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2022-02-17 6.3 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:88 

Ärende 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Försäljning av skog till en volym 
understigande 500 kbm 

Avverkning och försäljning av skog i samband med planerad byggnation av cirkulationsplats RV15-
Källsvedsvägen samt för byggnation av blåljusstation på fastigheten Dragspelet 1, beräknad total volym 
ca250 kbm. 

Beslut 

Godkännande av avverkning och försäljning av skog i samband med utbyggnad av cirkulationsplats och 
blåljusstation på berörda områden. 

Beslut skickas till: 

t--v,----/ SBN 

1.Jnderskrift delegat 

Jan Lindeberg 
Mark- och exploateringschef 

Namnförtydligande 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
Nr (enligt delegations-
ordning 

2022-03-24 6.1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:89 

Ärende 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Nyttjanderättsavtal skotarväg 

Tecknat nyttjanderättsavtal för skotarväg över fastigheten Tommaboda 1: 13 till förmån för Lars-Göran 
Wiberg. 

Beslut 

Godkännande av upprättat nyttjanderättsavtal. 

Beslut skickas till: 

)_)------- SBN 

Jan Lindeberg 
Mark- och exploateringschef 

Namnförtydligande 



Vl OSBY 
~-~ KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Jan Lindeberg, 04 79-528325 
jan.lindeberg@osby.se 

Nyttjanderätt skotarväg 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL 
Datum 

2022-03-22 

Osby kommun org. m 212000-0902 genom Sarnhällsbyggnadsförvaltningen, 
nedan kallad kommun, medger hä1med rätt för Lars-Göran Wiberg, ägare till 
fastigheten Osby Tommaboda 1 :27 att transportera virke med hjälp av 
skogsmaskin över den av kommunen ägda fastigheten Tommaboda 1: 13, 
skifte 2. 

• Lars-Göran Wiberg medges även rätt att på egen bekostnad ta ned de 
träd som krävs för att få till en skotarväg inom ett 01måde med en 
bredd av maximalt 5 meter över skifte 2 på fastigheten Tommaboda 
1:13. 

• Någon ersättning ska inte utgå för upplåtelsen. 

• Samråd med kommunens kontaktperson nedan ska ske avseende 
lämplig upplagsplats för det virke som tas ned på kommunens 
fastighet och hur kommunen önskar att virket ska apteras. 

• Ungefärlig sträckning för skotarväg framgår av kartskiss på sida två. 

• Detta avtal gäller för ett år från det datum som det tecknas, avtalet 
upphör med automatik och behöver inte sägas upp. 

• Avtalet f'ar ej inskrivas i fastighetsregistret 

• Osby kommuns kontaktperson är Emil Grönkvist, tel. 0479-528089 
e-post: emil.gronkvist@osby.se 

• Detta avtal har upprättats i två exemplar var där parterna har tagit 
varsitt. 

Sida 

1 (2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 

28380 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida Yt✓iW.OOblJ»c Orsanlsatlonsnr 212000-0902 
Fax 0479-52 81 86 ~ost ~ mhafk.byggnad@osby.sc 



Datum Sida 

Osby kommun 2022-03-22 2(2) 

Osby 2022-03- ?. q Osby den 2022-03-j -~ 

För Osby kommun / -~1'1, / ~ 
~ ~- /~~(. ---~ ·· 

ommaboda 1: 13 V Tommaboda 1 :27 
Jan Lindeberg Lars-Göran Wiberg 
Mark- och exploateringschef 



rvlOSBY 
~KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Delegationsbeslut enligt 3.8, samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning antagen 2021-06-16, § 72. 

Delegations beslut SBN/2022 :6 

Datum: 2022-04-04 

Beslut om igångsättning av investeringsprojekt detaljplan Kvadraten. Projektet är ett delprojekt under 
plan- och exploateringsområden. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om uppdrag för planen. Se 
nedan: 

§ 63 

Planuppdrag, del av kvadraten 1 och del av Osby 193:1 

SBN/2020:99 214 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

- Planarbetet för del av Osby 193: I och del av Kvadraten I, godkänns 
att påbörjas. 

Beslut 

Härmed beslutas om igångsättning av investeringsprojekt 0858 -Detaljplan Kvadraten 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 





§ 25 

Budgetuppföljning per den 31 mars 2022 

SBN/2022:2 042 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Ärendet hänskjuts till samhällsbyggnadsnämnden den 20 april 2022, 
eftersom det i nuläget inte finns några rapporter klara angående 
budgetuppföljningen. 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning efter mars 2022", daterad den 24 mars 
2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-03-24 

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 mars 2022 
Dnr SBN/2022:2 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
budgetuppföljningen per den 31 mars 2022 för samhällsbyggnad exklusive VA samt för 
samhällsbyggnad VA. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Budgetuppföljning mars 2022, Samhällsbyggnad exklusive VA 

Rapport, Budgetuppföljning mars 2022, Samhällsbyggnad VA 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Anvisning 

 

Alla belopp ska anges i tusentals kronor. 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och admin. 999 987 12 4 039 4 039 0 

Fastighet 59 498 -439 -1 502 -1 502 0 

Mark o exploatering 3 399 4 358 -959 13 315 13 545 -230 

Kost 5 733 5 517 216 21 064 20 834 230 

Lokalvård 4 230 4 279 -49 17 074 17 074 0 

Gemensam service 763 722 41 3 070 3 070 0 

Resultat 15 183 16 361 -1 178 57 060 57 060 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognostiserar ett utfall inom ram för 2022. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Anvisning 

 

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller. 

Uppföljning personalkostnader 

Anvisning 

 

Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön. 

Kostnad arbetskraft konto 50-56 

Kostnad för sjuklön konto 512 

 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499 4 193 4 562 4 372 4 604 4 599 4 460 4 413 4 678 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 284 5 323 3 385          

varav 
kostnad för 

44 33 15 39 64 68 63 27 29 58 58 29 
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

sjuklön 2021 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

59 90 73          

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 20 april 2022. 

  

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Anvisning 

 

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då 

projekt beräknas vara klart. 

Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO 

 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Investeringar Fastighet 281 595 14 823 167 543 114 052  

 
Investeringar Mark och 
exploatering 

56 485 5 705 56 489 -4  

 Totalt 338 080 20 528 224 032 114 048  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 5 000 1 789 2 289 2 711 HT-24 

0212 Ny förskola Klockarskog 2 000 0 2 000 0 24/25 

0214 LSS-boende Syréng. 5 7 450 876 7 450 0 220915 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 13 565 23 13 565 0 220915 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 565 306 2 565 0 221231 

0297 Äldreboende Lönsboda 3 000 128 3 000 0 24/25 

0890 Maskiner lokalvård 100 0 100 0 221231 

1305 Säkerhetsprojekt larm 300 0 300 0 221231 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 162 500 0 221231 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 28 500 0 221231 

1310 Div. vht.förändringar BoU 500 60 500 0 221231 

1312 Reinvesteringar komp.redov. 21 300 4 554 21 300 0 221231 



Samhällsbyggnad exkl VA, Uppföljning mars 2022 5(12) 

1610 Föreningslokal Örkenedsko. 2 680 1 2 680 0 220631 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut 6 200 0 6 200 0 25/26 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackesko 4 390 14 1 990 2 400 221231 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 380 12 2 380 0 25/26 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 970 -43 2 970 0 221231 

1617 Passagesystem KoF 2 000 0 2 000 0 221231 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. 150 18 150 0 221231 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 18 150 0 221231 

1630 Ny ishall 42 740 1 390 3 990 38 750 24/25 

1642 Killebergs grundskola 33 500 159 659 32 841 24/25 

1647 Byggnation Lindhem 4 740 0 4 740 0 24/25 

1648 Killeberg fsk och matsal 55 000 116 55 000 0 HT-23 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 505 10 505 0 HT-22 

1673 Ekelund, förvärv o ombyggn 0 61 61 -61  

1674 LSS-boende Skeingevägen 16 705 3 017 16 705 0 220915 

1677 Om-o nybygg Maskinhall NB 0 367 0 0  

1679 Klintgården modul förvärv 0 78 0 0  

1701 
Värdeskapande 
Fastighetsförvaltning 

5 945 284 5 945 0 261231 

1706 Databaserad energistyrning 0 306 0 0 221231 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst 1 300 0 1 300 0 24/25 

1752 Ny brandstation Osby 39 000 1 089 1 589 37 411 24/25 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV 4 460 0 4 460 0 221231 

 Totalt 281 595 14 823 167 543 114 052  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0210 Örkenedskolan + 2 711 tkr 

Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: sep -22 

Anbudsöppning: jan -23 

Färdigställande: Höstterminen 2024 

 

0210 Ny förskola klockarskog + 0 tkr 

Förskolan i Killeberg tilldelades april-22 och kravinsamling påbörjas och justeringar av befintliga ritningar där 

ytterligare två avdelningar adderas på. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Jan -23 

Anbudsöppning: Maj -23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

0214 LSS-boende Syréngatan 5  + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0296 Kommunövergr passagesyst + 0 tkr 

Projektering pågår av nya och samtidigt färdigställs de redan projekterade byggnaderna. 

0297 Äldreboende Lönsboda + 0 tkr 

Kravinsamling pågår, saknar besked från verksamheten om det ska finnas tillagningskök eller inte på det nya 
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boendet. Flertalet påminnelser har skett. Kravinsamling kan inte slutföras innan besked getts. Planarbetet pågår med 

framtagande av ny detaljplan. Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Feb -23 

Anbudsöppning: Juni -23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

 

0890 Maskiner lokalvård +0 tkr 

Inväntar önskemål från lokalvården. 

1305 Säkerhetsprojekt larm +0 tkr 

Projekteringar pågår av utbyte av larm och övervakningskameror. 

1307 Utbyte storköksutrustning +0 tkr 

Inväntar fler önskemål från kosten. 

1309 Utemiljö Barn och skola +0tkr 

Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1310 Div. vht.förändringar BoU +0tkr 

Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1312 Reinvesteringar komp.redov. + 0tkr 

Pågående planerat underhåll. Följer underhållsplanen. 

1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 0tkr 

Byggnation pågår 

Slutbesiktning: Juni-2022 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut + 0tkr 

Kravinsamling pågår. Parallellt pågår en utredning med SBN och BUN gällande att akut planera för ökande 

elevbehov som kommer från Killeberg. 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan + 2400tkr 

Projektering av ventilation pågår. Ombyggnation kommer att ske under två sommarlov. Planering för utökning av 

lokaler inklusive större matsal avvaktar gymnasieutredningen därav överskottet på 2 400 tkr. 

1615 Ny sporthall Osby tätort + 0tkr 

Kravinsamling och projektering pågår för att vara färdig i väntan på ishallsbeslut. 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar + 0tkr 

Avvaktar planeringslista från KoF gällande vilka åtgärder som ska genomföras. 

1617 Passagesystem KoF + 0tkr 

Projektering pågår hos de anläggningar som återstår. 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. +0tkr 

Pågår på samtliga grundskolor. 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet + 0tkr 

Inväntar årets lista från Elsäkerhetsverket. 

1630 Ny ishall + 38 750 tkr 

Avvaktar beslut gällande markförvärv. Projektering och upphandlingsunderlag klart. Går ut på upphandling när 

förvärv av mark genomförts. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: maj -22 

Anbudsöppning: aug -22 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

 

1642 Killebergs Grundskola +32 841 tkr 

Avvaktar beslut gällande upphandling. Vid det fall att upphandling avbryts kommer nedanstående tidsplan att gälla: 

Upphandling går ut: juni - 22 

Anbudsöppning: seå -22 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

1647 Byggnation Lindhem + 0tkr 

Kravinsamling påbörjas efter sommaren. 

Följande tidplan är planerad: 

Projektering klar dec -22 

Politiska beslut och upphandling: jan-feb 23 
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Anbudsöppning: Maj-23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

1648 Killeberg fsk och matsal + 0tkr 

Upphandling är färdig, tilldelning skedde april-22 och kontrakt är tecknat med entreprenör 11 april 2022. 

Följande tidplan är planerad: 

Färdigställande: Årsskiftet HT 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltofta + 0tkr 

Projektet pågår, byggnaden är flyttad och iordningsställd. Tillagningsköket står färdigt inför skolstarten 2022. 

1674 LSS-boende Skeingevägen + 0tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

1701 Värdeskapande Fastighetsförvaltning + 0tkr 

Projektet pågår, två politiska styrgruppsmöten har hållits. 

Projektet beräknar vara färdigt under 2026. 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst + 0tkr 

Kommer att fungera som tillfällig etableringsplats under byggtiden av brandstationen. Iordningsställs under hösten. 

För ibruktagande när brandstationen är färdig. 

1752 Ny brandstation Osby + 37 411tkr 

Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: juni -22 

Anbudsöppning: sep -22 

Färdigställande: Årsskiftet 24/25 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV + 0tkr 

Kravinsamling påbörjad och projektering och utbyte påbörjat på LSS-boenden. Samtliga boenden blir färdiga under 

2022. 

Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 355 0 355 0  

0801 Fastighetsbildning 150 86 150 0  

0803 Centrumåtgärder 2 665 225 2 665 0  

0804 Gatubelysning 200 25 200 0  

0807 Centrumåtgärder visionsdok. 5 905 0 5 905 0  

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. 500 0 500 0  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 6 345 230 6 345 0  

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 0  

0817 Köp av fastigheter 5 600 229 5 600 0  

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 4 4 -4  

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. 3 815 312 3 815 0  

0823 Cementvägen industritomt 2 900 1 263 2 900 0  

0831 Lekplatser 800 0 800 0  

0832 Julbelysning 340 79 340 0  

0833 Fordon driftenhet 1 165 0 1 165 0  

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0  

0835 Asfalt 10 000 164 10 000 0  

0839 Pumpstationer 600 0 600 0  
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0840 Plan- o exploateringsomr 8 155 3 088 8 155 0  

0891 Cykelvägsplan 2 000 0 2 000 0  

0892 Brounderhåll 1 800 0 1 800 0  

1651 Fast förvärv Grossören 7 985 0 985 0  

 Totalt 56 485 5 705 56 489 -4  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0292 Laddstolpar vhtlokaler + 0 tkr 

Projektet pågår, laddstolpar till Rönnebacken. 

 

0801 Fastighetsbildning + 0 tkr 

Diverse olika fastighetsbildningsärenden, bland annat Gamlebyområdet och Loshult. 

 

0803 Centrumåtgärder + 0 tkr 

Centrumåtgärder i de olika centrumen för att skapa större attraktivitet och bygga bort hinder. 

0804 Gatubelysning + 0tkr 

Fortsatt byte till ledbelysning på gångstråk och parker. 

0807 Centrumåtgärder visionsdok. + 0tkr 

Åtgärder enligt visionsdokumentet. 

 

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. + 0tkr 

Säkerhetshöjande åtgärder exempelvis avsmalningar, bättre belysning vid övergångsställen, farthinder, etc. 

 

0815 Utveckl. Naturbruksområd + 0tkr 

Anläggande av dagvattendamm, och iordningsställande av området. 

 

0817 Köp av fastigheter + 0tkr 

Diverse möjligheter till fastighetsförvärv som kan dyka upp under året. 

 

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. + 0tkr 

Upphandling pågår. 

Planerad tidplan: 

Slutbesiktning: 2022-11-03 

0823 Cementvägen industritomt + 0tkr 

Byggnation pågår. 

Slutbesiktning: 2022-05-15 

 

0831 Lekplatser + 0tkr 

Utbyte av lekutrustning efter icke godkända besiktningar. Ingår även lekplatsen i Kråkeskogen. 

0832 Julbelysning + 0tkr 

Årligt utbyte och uppgradering del av julbelysning. 

0833 Fordon driftenhet + 0tkr 

Utbyte enligt fordonsplan. 

0834 Byggn. stamnät landsbygd + 0tkr 

Utbyggnad av vita fläckar för fiber. Diskussioner och identifiering sker med IP-only för att kunna genomföras 2022. 

 

0835 Asfalt + 0tkr 

Asfaltering enligt asfalteringsplan. 

0839 Pumpstation + 0tkr 

Utbyten och uppgradering av pumpstationer i samarbete med SBVT. 

0840 Plan- och exploateringsområden + 0tkr 

Innefattar delprojekt för planområdena Netto-området, Netto 2, Loshult, Fiskalen, Kvadraten samt utveckling av 

områdena Nordöstra industriområdet, Killeberg Norra och Tommabodavägen. 

0891 Cykelvägsplan + 0tkr 

Byggnation enligt Cykelvägsplan. 
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0892 Brounderhull + 0tkr 

Underhåll av broar enligt besiktning och plan. 

1651 Fast förvärv Grossören 7 +0tkr 

Rivning kvarstår. 

UPPFÖLJNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

DRIFTREDOVISNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -296 -155 -141 -1 204 -954 -250 

       

Personalkostnader 982 904 78 3 984 3 697 287 

Lokalkostnader 31 31 0 122 122 0 

Övriga kostnader 282 207 75 1 137 1 174 -37 

Summa kostnader 1 295 1 142 153 5 243 4 993 250 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

999 987 12 4 039 4 039 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

999 987 12 4 039 4 039 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras. 

  

  

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -18 056 -18 222 166 -72 209 -72 209 0 

       

Personalkostnader 1 492 1 635 -143 6 017 6 017 0 

Lokalkostnader 14 697 15 147 -450 56 853 56 853 0 

Övriga kostnader 1 926 1 936 -10 7 837 7 837 0 

Summa kostnader 18 115 18 718 -603 70 707 70 707 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

59 496 -437 -1 502 -1 502 0 
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Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

59 496 -437 -1 502 -1 502 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Uppföljningen för mars visar på ett resultat på - 437 tkr. Avvikelsen beror på högre elförbrukning än periodiseringen 

och kommer att justeras mellan april-juni. 

Prognosen för helåret är att budgeten kommer att följas. 

UPPFÖLJNING MARK OCH EXPLOATERING 

DRIFTREDOVISNING MARK OCH EXPLOATERING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -1 967 -1 290 -677 -7 890 -7 890 0 

       

Personalkostnader 2 594 2 477 117 10 474 10 342 132 

Lokalkostnader 1 193 880 313 4 618 4 668 -50 

Övriga kostnader 1 579 2 292 -713 6 113 6 425 -312 

Summa kostnader 5 366 5 649 -283 21 205 21 435 -230 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

3 399 4 359 -960 13 315 13 545 -230 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

3 399 4 359 -960 13 315 13 545 -230 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett mindre underskott prognostiseras för 2022 beror på att ett par fakturor för snö- och halkbekämpning som kommit 

in sent från entreprenör, avser åren 2019 till 2021 på ett totalt belopp på 550 tkr. 

UPPFÖLJNING SERVICE-ENHETEN 

DRIFTREDOVISNING KOST 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -1 949 -1 711 -238 -10 560 -10 443 -117 

       

Personalkostnader 4 828 4 524 304 19 465 18 808 657 

Lokalkostnader 13 13 0 53 53 0 

Övriga kostnader 2 842 2 692 150 12 106 12 416 -310 

Summa kostnader 7 683 7 229 454 31 624 31 277 347 
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Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

5 734 5 518 216 21 064 20 834 230 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

5 734 5 518 216 21 064 20 834 230 

Kommentarer till helårsavvikelser 

En positiv avvikelse prognostiseras på helår och förklaras av lägre kostnader för personal. Kommande prisökningar 

på råvaror kan dock påverka utfallet negativt. 

  

DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -65 -109 44 -260 -260 0 

       

Personalkostnader 3 995 4 109 -114 16 109 16 109 0 

Lokalkostnader 4 4 0 17 17 0 

Övriga kostnader 296 275 21 1 208 1 208 0 

Summa kostnader 4 295 4 388 -93 17 334 17 334 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

4 230 4 279 -49 17 074 17 074 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 230 4 279 -49 17 074 17 074 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognostiseras för lokalvården på årsbasis. Ett orosmoment är dock de höga priserna på material och 

ev kommande höjningar. 

DRIFTREDOVISNING GEMENSAM SERVICE 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter 0 -63 63 0 -100 100 

       

Personalkostnader 445 360 85 1 792 1 732 60 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 318 425 -107 1 278 1 438 -160 

Summa kostnader 763 785 -22 3 070 3 170 -100 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

763 722 41 3 070 3 070 0 
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Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

763 722 41 3 070 3 070 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognostiseras för år 2022. 



 

 

Uppföljning mars 2022 

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Anvisning 

 

Alla belopp ska anges i tusentals kronor. 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

       

Vatten- och 
avloppsverksamhet -1 544 -4 964 3 420 0 0 0 

       

       

Resultat -1 544 -4 964 3 420 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

VA-verksamheten finansieras av intäkter. Långsiktig investeringsplan för denna verksamhet är beslutad av 

Kommunfullmäktige. Intäktsöverskott avsätts för att finansiera investeringarna. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Anvisning 

 

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller. 

Uppföljning personalkostnader 

Anvisning 

 

Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön. 

Kostnad arbetskraft konto 50-56 

Kostnad för sjuklön konto 512 

 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

            

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

            

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

            

varav 
kostnad för 
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

sjuklön 2022 

Tidplan för nämndens behandling 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Anvisning 

 

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då 

projekt beräknas vara klart. 

Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO 

 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 034 -1 550 1 550  

0905 Åtgärder ledningsnät 10 409 1 239 10 409 0  

0907 ARV, VV, pumpstationer 3 000 168 3 000 0  

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 0 0 0  

0910 Särsk. dagvattensatsningar 2 150 0 2 150 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 1 000 150 1 000 0  

0912 Vattenmätare 700 0 700 0  

0913 Mindre nyanläggningar 500 0 500 0  

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

0915 Lönsboda ARV, tillst. ansök 150 0 150 0  

0916 Maglaröd VV, omb f kapökn. 250 0 250 0  

0917 Killeberg VV, ny resrevoar 0 0 0 0  

0918 Lönsboda VV, optimering 0 0 0 0  

0919 Skydd av grundvatten 100 0 100 0  

0920 Brunk-Skeinge ny matarled 1 000 0 1 000 0  

0921 Osby-Killeb-Hök-Lba-Vilsh 0 0 0 0  

0922 Osby - Östra Genastorp 0 0 0 0  

0923 Prästängen PST 203 500 0 0 500  

0924 Lba VV, ny borra ersätt 500 0 500 0  

0925 Sibbarp skans §6 500 0 500 0  

 Totalt 20 759 523 18 709 2 050  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Projekt 0923 - Prästängens pumpstation bedöm inte genomföras under året. Syftet med projektet var att flytta 

pumpstationen inför byggnation av bostadshus på Prästängen. 



Samhällsbyggnad, VA-verksamheten, Uppföljning mars 2022 5(5) 

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -9 633 -8 937 -696 -38 535 -38 535 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 403 608 -205 1 610 1 935 -325 

Övriga kostnader 3 880 3 365 515 21 695 21 520 175 

Summa kostnader 4 283 3 973 310 23 305 23 455 -150 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-5 350 -4 964 -386 -15 230 -15 080 -150 

       

Kapitalkostnader 2 431 0 2 431 9 730 9 730 0 

       

Verksamhetens 
resultat 

-2 919 -4 964 2 045 -5 500 -5 350 -150 

       

Avsättning till 
investeringsfond 

1 375 0 -1 375 5 500 5 350 -150 

       

Resultat efter 
avsättning till 
investeringsfond 

-1 544 -4 964 3 420 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelse 
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1 Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande 
tillämpning av måltidspolicy 

Riktlinjen nedan är ett levande dokument för att beskriva ansvar, 
måltidsinnehåll, måltidsmiljö samt samverkan mellan förvaltningar. Syftet är 
att de som ska ge vårdtagare och brukare en näringsriktig och god måltid har 
en tydlighet i sitt ansvar som ger vårdtagare och brukare goda förutsättningar 
att få en fin måltidsupplevelse. 

1.1 Kosten inom Hälsa och omsorg 
 Erbjuda goda måltider som tillgodoser olika vårdtagares/gäster behov av 

energi och näring enligt gällande nationella näringsrekommendationer. 
 Kosten skall vara individanpassad utifrån individens förmåga att 

tillgodogöra sig maten 
 Förebygga felnäring undernäring.  
 Måltiderna skall serveras i en stimulerande och trivsam miljö anpassad 

efter vårdtagarnas förutsättningar 
 Förmedla matglädje till vårdtagare/gäster genom ett utpräglat service- 

och kvalitetstänk 
 Måltiderna som serveras är skall vara jämnt fördelade över dagen och 

den ofrivilliga nattfastan skall inte överstiga 11 timmar.  
 Alla vårdtagare ska få den hjälp och stöd som behövs vid måltiden 
 Erbjuda likvärdiga måltider för varje målgrupp vad gäller innehåll och 

omfattning  
 Alla enheter skall följa kommunens måltidspolicy  

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreo
msorg.pdf  
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/ 
 

2 Ansvarsfördelning gällande olika yrkeskategorier 
som arbetar med personer med 
funktionsnedsättning och äldre  

2.1 Ansvarsfördelning  

2.1.1 Kommunfullmäktige  
Beslutar om måltidspolicyn.  

 

2.1.2 Kommunstyrelsen 
Beslutar om verksamhetsriktade riktlinjer 

 

2.1.3 Samhällsbyggnadsnämnden 
Ansvarar för att kraven i styrande lagstiftningar uppfylls. Fördelar 
resurser så kraven som ställs kan uppfyllas. Följer upp måltidspolicyn.  

 

2.1.4 Hälsa-och omsorgsnämnden 
Ansvarar för att måltidspolicyn implementeras och efterlevs inom Hälsa 
och omsorgsnämndens verksamhetsområde  

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/
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2.1.5 Enhetschefer kost  
Ansvariga för att måltidspolicyn upprättas och följs upp. Ansvariga för 
att i samråd med verksamheten ta fram riktlinjer som är 
verksamhetsspecifika. Ansvarar för att den mat som lagas och serveras 
uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer och att den anpassas till 
de som har behov av specialkost.  

 
Ansvarar för att aktuell lagstiftning följs. Ansvarar för att rutinerna inom 
kostverksamheten fungerar och att fortbildningsbehov hos kostpersonal 
tillgodoses. Samverkar med personal i skola och förskola om kostfrågor.  
 

 

2.1.6 Enhetschef vård och omsorg  
Ansvarar för att måltidspolicyns rutiner och riktlinjer är väl kända hos 
verksamhetspersonalen och att dessa följs. Ansvarar för att gällande 
lagstiftning följs. Ansvarar för att utse kostombud som deltar i 
kostombudsträffar. Ansvarar för att kompetensutveckling inom området 
sker i enlighet med verksamhetens krav. 

 

2.1.7 Medicinsk ansvarig sjuksköterska  
Ansvarar för att säkra kvaliteten på hälso- och sjukvården, där kosten är 
en del, upp till sjuksköterskenivå. Ansvarar tillsammans med 
områdeschefer inom social verksamhet och servicechef för att fullgoda 
rutiner för nutrition finns inom verksamheten.  

 

2.1.8 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska  
Ansvarar tillsammans med omvårdnadspersonalen för att 
uppmärksamma problem med mat, vätskeintag och kundens förmåga att 
äta. Lyfter nutritionsproblem till patientansvarig läkare eller dietist.  

 

2.1.9 Omvårdnadspersonal  
Ansvarar för att följa framtagna rutiner och riktlinjer avseende kosten 
samt gällande bestämmelser avseende distribution av färdiglagad mat. 
Ansvarar för att observera förändringar eller avvikande kostintag och 
rapportera till omvårdnadsansvarig sjuksköterska och att informationen 
dokumenteras. Ansvarar för att viktkontroller görs för vårdtagare i vård-
och omsorgsboende, samt hemtjänsten på uppdrag av sjuksköterska. 
Ansvarar för att rekommenderade tidpunkter hålls för de olika 
måltiderna. Ansvarar för att den enskildes måltidsmiljö är trivsam och 
att servering och uppläggning av maten sker på ett trevligt sätt.  

 
 

2.1.10 1:e kock 
Leda det dagliga arbetet i köket och coacha kökspersonalen så att alla 
jobbar åt samma håll.  
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Ansvara för att kvaliteten på det som levereras/serveras från köket är 
god, inget som ser oaptitligt ut eller smakar dåligt ska lämna köket. 
Planera en näringsriktig, varierad och kostnadsmedveten matsedel. 
Tillsammans med driftchef och personal skapa rutiner och scheman som 
passar verksamheten. Följa arbetsgivarens mål och måltidspolicy, säkra 
att gällande lagstiftning följs. 
Ansvarar för den direkta kundkontakten, ansvarar för att skapa god 
samarbetsstämning. Är sammankallande för kostombudsmöten. 

 

2.1.11 Kostpersonal  
Ansvarar för att tillhandahålla beställd kost enligt fastställd kvalité. 
Ansvarar för att följa egenkontrollprogram för livsmedelshygien. 
Personal som tillagar maten skall ha god kompetens i kostproduktion, 
näringslära, och livsmedelshygien.  
Samtliga yrkeskategorier som verkar inom LSS och äldreomsorgen har 
ett gemensamt ansvar och skall arbeta för att tillsammans ge kunden ett 
gott nutritionsomhändertagande.  
Utgångspunkten för all kosthållning är att kunden har ett eget ansvar. I 
de fall kunden inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin 
näringstillförsel har kommunen ett ansvar för att behovet tillgodoses.  

 

3 Matsedel  
Maträtterna ska vara årstids-och säsongsanpassade samt anpassade till 
målgruppen. Matsedeln skall skrivas på ett sätt som tilltalar smaklökarna 
och inbjuder till att äta dagens måltid. Maten, handlar om smak, doft, 
utseende, form och konsistens. Menyns variation, utformning och 
säsongsanpassning ingår liksom vårdtagarens vanor och traditioner samt 
kulturella och religiösa aspekter kring mat. För en god upplevelse av 
måltiden är det viktigt att maten:  

 Smakar och doftar gott,  
 Är så nylagad som det går,  
 Har rätt temperatur,  
 Stämmer överens med förväntningarna,  
 Är anpassad till individuella behov och så långt det går även 

tillgodose individuella önskemål. 
 Maten ska till största del lagas från grunden och mindre halvfabrikat 

skall användas. 
 

Maten som serveras ska vara balanserad, näringsrik och varierad samt följa 
årstiderna. Måltiderna ska vara anpassade till vardag, helg, storhelg och 
fest.  

 

4 Måltidsordning  
Äldre har svårt att tillgodogöra sig få och stora måltider. För att tillgodose 
energi och näringsbehovet på bästa sätt behöver man servera många små 
måltider spridda över dagen. Frukost, middag, kvällsmat och två till tre 
mellanmål.  
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 Frukost, 15 -25 %  
 Mellanmål, 5 -10 %  
 Lunch, 20-30 %  
 Mellanmål, 5 -10 %  
 Kvällsmat, 20- 30 %  
 Mellanmål, 10- 15 %  
Ca 30 % av dagens totala energiintag skall komma från mellanmålen 
och dessa mål bör betraktas lika viktiga som huvudmålen. De kunder 
som önskar eller är i behov av att äta vid udda tider måste ges möjlighet 
att göra det. Det är viktigt att nattfastan d.v.s. tiden mellan sista 
kvällsmålet och första morgonmålet inte överstiger 11 timmar.  
Äldre sjuka bör inte ges lättprodukter (kan finnas undantag) eftersom det 
är svår att tillgodose energibehovet på grund av att de inte orkar äta 
stora matportioner. Det är viktigt med en fiberrik kost och att den äldre 
dricker mycket för att förhindra förstoppning.  
Efterrätter skall serveras då så är möjligt då de bidrar till att täcka energi 
och näringsbehovet och avrundar måltiden.  

 

4.1 Konsistensanpassad kost  
Problem med att svälja förekommer hos sjuka och äldre personer. Det kan 
handla om personer med exempelvis demenssjukdomar och stroke, 
funktionsnedsättning, men även ha sin grund i minskad salivutsöndring 
och försämrad muskelfunktion. Muntorrhet är vanligt hos äldre, men kan 
även uppstå vid vissa sjukdomar och av läkemedel. Typiska tecken på ät- 
och sväljsvårigheter är svårighet att svälja drycker och att maten fastnar i 
halsen. Det kan orsaka hosta och att födan går tillbaka uppåt näsan. Ett 
annat tecken är att personer plockar ut bitar av maten ur munnen eller 
spottar ut i servetten. Vid ät- och sväljsvårigheter är det lättare att dricka 
tjockflytande eller kolsyrad dryck.  
Den mat som serveras kan vara hel- eller delad, grov paté, timbal, gelé, 
flytande eller tjockflytande. Den enskilde ska aldrig ges mer finfördelad 
kost än vad denne behöver, och den ska alltid finfördelas på ett sätt så att 
maten ser aptitlig ut och tilltalande ut för ögat 

 

4.2 Måltidsmiljö och bemötande   
En måltid i särskilt boende är inte bara intag av energi och näringsämnen 
utan måltiden och ätandet är en viktig del av det sociala livet och för 
många en höjdpunkt under dagen. Måltiden skall personcentreras och 
anpassas samt serveras under sådana former att den ger en positiv 
upplevelse för den enskilde individen som själv väljer om man vill äta 
tillsammans med andra eller enskilt. Måltiderna skall präglas av samvaro, 
gemenskap, lugn och ro. 

 
Miljön där måltiden serveras är betydelsefull och har stor betydelse för 
aptiten. Maten skall se aptitlig ut, dofta gott. Vid servering är det viktigt 
att anpassa portionsstorleken. För den som har svårigheter att äta själv kan 
personal fungera som ett stöd.  
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Det är viktigt att duka vackert med omtanke och skilja på vardag och 
helg. Om det är möjligt bör maten serveras ur karotter och finnas på 
bordet för att stimulera lukt och syn, därmed ökar kanske lusten att äta.  

 
Alla störande ljud som t.ex. radio, TV bör undvikas under måltiden. 
Personer med nedsatt syn är i behov av god belysning för att se vad som 
serveras.  

 
För vårdtagare som har hjälp med måltiden i eget boende är det också 
viktigt att hemtjänstpersonalen hjälper till med att skapa en god stämning 
runt måltiden t.ex. att duka fram maten på ett trevligt sätt och tala positivt 
om måltiden.  

 

4.3 Smakportioner  
Måltidsmiljön ska vara trivsam och trygg för att skapa en god 
måltidssituation för vårdtagaren.  
Du som medarbetare arbetar med omsorgsmåltid genom att du:  
• sitter ner vid bordet under hela måltiden  
• som sitter med vid bordet tar en liten smakportion (motsvarande assiett) 
och deltar på så vis i den gemensamma måltiden  
• är en förebild för vårdtagare som behöver stöd i att komma ihåg hur man 
gör när man äter  

 

4.4 Traditioner  
Det är viktigt att bibehålla de traditioner som finns vid speciella tillfällen 
på året som påsk, midsommar och jul m.m. Då kan undantag göras från de 
vanliga rekommendationerna eftersom dessa tillfällen är få och det är 
viktigt att bevara våra traditioner.  

 

5 Beställningsrutiner 
Avdelningarna beställer via verksamhetssystemet varor till frukost, vissa 
tillbehör till lunch och middag samt fika och kaffe enligt gällande 
beställningslistor. Beställning görs 3 gånger/vecka enligt följande –  

 Leverans måndag beställs senast 15,00 på söndagen 
 Leverans onsdag beställs senast 15,00 på tisdagen 
 Leverans fredag beställs senast 15,00 på torsdagen 
 Man kan beställa och ändra ordern ända till 15,00 dagen innan leverans 

Uppföljning görs två gånger/år av enhetschef, driftchef och 1:e kock. 
Driftchef är sammankallande 
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6 Samverkan mellan kost -och 
omsorgsverksamheterna  

6.1 Påverka 
När det gäller personer som bor i vård-och omsorgsboende och de som 
köper mat vilken levereras via hemtjänst så ska dessa matgäster ha samma 
möjlighet genom regelbundna kostmöten med berörd personal från de 
olika områdena. Synpunkter och klagomål hanteras enligt gällande 
rutiner. 

6.1.1 Besök i verksamheterna.  
Representant från köket följer vid 2 tillfällen/år med på 
matdistributionsrundor. Syftet är att vi ska bli bättre genom att träffa och 
lyssna in vårdtagarnas olika synpunkter 

6.1.2 Kostråd.  
De boendes synpunkter ska tas tillvara, genomförs 2 gånger/år. 
Deltagare är, om möjligt, representanter bland dem som bor på våra 
boende, verksamheternas kostombud, 1:e kock och driftchef. 1:e kocken 
är sammankallande. 

6.1.3 Välkomstträff.  
I samband med nyinflyttning träffar en representant, i första hand 1:e 
kocken, den nyinflyttade och om så önskas även anhöriga. Syftet är att 
på ett så snabbt och enkelt sätt få reda på vilka speciella önskemål/behov 
personen har gällande kosten. 

 

6.1.4 Kostmöte  
Utvecklingsforum där samtliga yrkeskategorier deltar, syfte är att 
tillsammans skapa en samsyn och att vi jobbar mot samma mål. 
Genomförs 2 gånger/år. Driftchefen för kosten inom omsorgen är 
sammankallande 

 

7 Övriga verksamheter inom kommunen  
Cafeterior i kommunens regi bör sträva efter att servera hälsosam mat som 
smörgåsar med pålägg, mjölk, fil, yoghurt, flingor gryn, müsli, grönsaker 
och frukt och utesluta godis och läsk.  



 

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

 

Verksamhetsanpassade riktlinjer 
gällande tillämpning av Måltidspolicy 

inom BoU  
Riktlinjer 

 
Förslag 2022-01-31 

 
 
 
Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2022- 
Framtagen av: Samhällsbyggnad Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad 

iVl OSBY 'ö KOMMUN 

c::::::::i 0 ~ □ 01 



 

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

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer:       
  Giltighetstid Tillsvidare 

 

i=::::i 0 



Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande 
tillämpning av Måltidspolicy inom BoU 

Datum 
2022- 

      
       

Sida 
3(11) 

Innehåll 
1 Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande tillämpning 

av måltidspolicy inom BoU ................................................3 
1.1 Kosten inom förskola, grundskola, gymnasieskola och     fritidsverksamhet 

ska ...............................................................................................................4 

2 Barn och utbildning ............................................................4 
2.1 Ansvarsfördelning ........................................................................................4 
2.2 Kommunfullmäktige .....................................................................................4 
2.3 Kommunstyrelsen ........................................................................................4 
2.4 Samhällsbyggnadsnämnden .......................................................................4 
2.5 Barn-och utbildningsnämnden .....................................................................4 
2.6 Servicechef ..................................................................................................4 
2.7 Driftchefer inom kosten ................................................................................4 
2.8 Förste kock ..................................................................................................5 
2.9 Rektor ..........................................................................................................5 
2.10 Pedagogisk personal och kökspersonal ......................................................5 

3 Matsedel ..............................................................................5 
4 Måltidsordning ....................................................................6 

4.1 Måltidsinnehåll .............................................................................................6 
4.2 Tallriksmodellen ...........................................................................................7 
4.3 Mat vid särskilda behov/anpassad kost .......................................................7 
4.4 Utflyktsmat ...................................................................................................7 
4.5 Traditioner ...................................................................................................7 
4.6 Måltidsmiljö ..................................................................................................7 
4.7 Säker mat ....................................................................................................8 

5 Barnkonventionen ..............................................................8 
5.1 Påverka .......................................................................................................8 
5.2 Veckoträff ....................................................................................................8 

6 Pedagogiska måltider ........................................................8 
7 Bilaga Pedagogiska måltider .............................................8 

7.1 Riktlinjer för pedagogisk måltid inom förskola, grundskola och fritidshem ..8 
7.2 Vad räknas som en pedagogisk måltid? ......................................................8 
7.3 Pedagogens roll under den pedagogiska måltiden .....................................8 
7.4 Detta ingår i en pedagogisk måltid ..............................................................8 
7.5 Specialkost och etiska koster ......................................................................8 
7.6 Hur många äter pedagogisk måltid? ............................................................8 
7.7 Vem äter pedagogisk måltid? ......................................................................8 
7.8 Uppföljning ...................................................................................................8 
7.9 Gäster ..........................................................................................................8 

 
  



Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande 
tillämpning av Måltidspolicy inom BoU 

Datum 
2022- 

      
       

Sida 
4(11) 

1 Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande 
tillämpning av måltidspolicy inom BoU 

1.1 Kosten inom förskola, grundskola, gymnasieskola och     
fritidsverksamhet ska 
Erbjuda mat som tillgodoser olika gruppers behov av energi och näring 
enligt gällande nationella näringsrekommendationer.  
Förmedla matglädje till våra matgäster genom ett utpräglat service- och 
kvalitetstänkande.  
Skapa trivsamma måltidsmiljöer  
Matgästerna skall ges möjlighet att påverka kvalitet och innehåll när det 
gäller mat, måltider och måltidsmiljö.  
Kosten skall vara en integrerad del i övrig förskole- och skolverksamhet.  
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-forskolan.pdf 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf 

 
 

2 Barn och utbildning 

2.1 Ansvarsfördelning  

2.2 Kommunfullmäktige  
Beslutar om måltidspolicyn.  

 

2.3 Kommunstyrelsen 
Beslutar om verksamhetsriktade riktlinjer 

 

2.4 Samhällsbyggnadsnämnden  
Ansvarar för att kraven i styrande lagstiftningar uppfylls. Fördelar 
resurser så kraven som ställs kan uppfyllas.  

 

2.5 Barn-och utbildningsnämnden  
Ansvarar för att måltidspolicyn implementeras och efterlevs inom Barn-
och utbildningsnämndens verksamhetsområde  

 

2.6 Enhetschefer kost  
Ansvariga för att måltidspolicyn upprättas och följs upp. Ansvariga för att 
i samråd med verksamheten ta fram riktlinjer som är 
verksamhetsspecifika. Ansvarar för att den mat som lagas och serveras 
uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer och att den anpassas till 
de som har behov av specialkost.  
 
Ansvarar för att aktuell lagstiftning följs. Ansvarar för att rutinerna inom 
kostverksamheten fungerar och att fortbildningsbehov hos kostpersonal 
tillgodoses. Samverkar med personal i skola och förskola om kostfrågor.  
 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-forskolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf


Verksamhetsanpassade riktlinjer gällande 
tillämpning av Måltidspolicy inom BoU 

Datum 
2022- 

      
       

Sida 
5(11) 

 

2.7 Förste kock 
Leda det dagliga arbetet i köket och coacha kökspersonalen så att alla 
jobbar åt samma håll.  
Ansvara för att kvaliteten på det som levereras/serveras från köket är god.  
Planera en näringsriktig, varierad och kostnadsmedveten matsedel. 
Tillsammans med driftchef och personal skapa rutiner och scheman som 
passar verksamheten. Följa arbetsgivarens mål och måltidspolicy, säkra 
att gällande lagstiftning följs  
Ansvarar för den direkta kundkontakten, verka för ett gott samarbete   

 

2.8 Rektor 
Ansvarar för att personal, föräldrar, barn och elever informeras om 
måltidspolicyn. Samverkar med kostenheten i kostfrågor. Ansvarar för 
den del av verksamheten i skolrestaurangen som inte är direkt kopplat till 
livsmedelslagen. Anmäler vilken personal, som i enlighet med riktlinjerna 
för pedagogiska måltider, ska äta pedagogiska måltider till köket.  

 

2.9 Pedagogisk personal och kökspersonal  
Ansvar för att följa antagen måltidspolicy, Ansvar att följa rutiner som 
upprättats för mathållning och livsmedelshygien. Ansvar för att delta i 
fortbildning och att ta till sig och använda ny kunskap. 
Livsmedelspersonalens olika yrkesroller och ansvar regleras i särskilda 
arbetsbeskrivningar 

3 Matsedel  
Matsedel skall finnas på varje enhet så att barn, elever, personal och 
föräldrar har tillgång till den. Matsedeln ska även finnas i skolmatsappen. 
Ett Ovo-lakto-vegetariskt alternativ till dagens lunch ska erbjudas i 
förskolor och skolorna. Maträtterna ska vara årstids-och säsongsanpassade. 
För en god upplevelse av måltiden är det viktigt att maten:  

 Smakar och doftar gott,  
 Är så nylagad som det går,  
 Har rätt temperatur,  
 Stämmer överens med förväntningarna,  
 Maten ska till största del lagas från grunden och mindre halvfabrikat 

skall användas. 
 
       Maten som serveras ska vara balanserad, näringsrik och varierad samt    

följa årstiderna. Målsättningen skall vara att laga maten från grunden, 
enligt Livsmedelsverkets förslag.  
 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-
omsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29_modell_lagat-fran-grunden-revidering_d.pdf  
 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29_modell_lagat-fran-grunden-revidering_d.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29_modell_lagat-fran-grunden-revidering_d.pdf
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4 Måltidsordning  
Förskola och åk F – 6  
Dagens energi- och näringstillförsel bör fördelas jämnt över dagen och 
serveras på regelbundna tider. Enligt svenska näringsrekommendationer 
ska dagens totala energiinnehåll fördelas enligt följande:  

 Frukost, 20-25%  
 Lunch,   25-35%  
 Middag, 25-35%  
 Ett mellanmål bör också ingå.  

Inom förskolan serveras frukost, lunch och ett mellanmål som tillsammans 
ger 65-70 % av dagsbehovet.  

 
Åk 7 – 9, gymnasieskola  
Serveras endast lunch, enligt rekommendationerna ska målet utgöra 25 – 35 
% av dagsbehovet.  

 

4.1 Måltidsinnehåll  
Näringsbehovet tillgodoses bäst om kosten är varierad. Många barn/elever 
har rötter i andra kulturer. Därför är det också viktigt att det även finns 
maträtter från andra länder på matsedeln för att ge omväxling och nya 
kunskaper. Skolan ska vara en social och kulturell mötesplats, där barn 
ska få utveckla förståelse för kulturell mångfald och förberedas för ett liv 
i en alltmer internationaliserad värld  
I nationella riktlinjer för måltider i skolan framgår bra livsmedelsval i 
skolan, både för hälsan och miljön. Att ta hjälp av nyckelhålet, mer grönt, 
frukt, fisk och skaldjur. Barn rekommenderas äta mindre mättat fett och 
därmed byta till nyttiga matfetter, osötade och magra mejeriprodukter 
(lättmjölk/lättfil/lättyoghurt) då detta innehåller lika mycket näring som 
fetare mjölk men mindre mättat fett.  
Nationella riktlinjer för måltider i skolan (livsmedelsverket.se) 

 

4.2 Tallriksmodellen  
Tallriksmodellen skall vara utgångspunkt för hur man komponerar en 
hälsosam lunch eller middag. Den visar proportionerna mellan olika 
ingredienser i måltiden. Den säger inget om hur mycket man skall äta, det 
avgör energibehovet.  

 

4.3 Mat vid särskilda behov/anpassad kost  
Skolan är skyldig att tillhandahålla säker specialkost till elever med 
allergi, celiaki och annan överkänslighet. Även anpassad måltid till de 
elever som på grund av andra tillstånd eller sjukdomar bör få individuellt 
anpassad kost/måltid.  
Barn/ungdomar som av medicinska skäl behöver en annan kost erhåller 
den efter individuell medicinsk bedömning och ordination av legitimerad 
läkare.  
Barn/ungdomar som av etiska eller religiösa skäl önskar annan kost 
erbjuds Ovo-lakto-vegetarisk rätt som alternativ.  

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
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Måltidsmiljö för barn och elever med NPF (spsm.se) 

 

4.4 Utflyktsmat  
Barn på utflykt bör få mat med samma näringsinnehåll som i 
förskola/skola på ungefär samma tider. Utflyktsmaten skall vara säker att 
äta och det är viktigt med goda hygienrutiner. Godis och läsk bör inte 
förekomma.  
Kostpersonalen säkerställer att barn med specialkost erbjuds likvärdigt 
alternativ. 

 

4.5 Traditioner  
Det är viktigt att bibehålla de traditioner som finns vid speciella tillfällen 
på året som t.e.x påsk, midsommar och jul m.m. Då kan undantag göras 
från de vanliga rekommendationerna eftersom dessa tillfällen är få och det 
är viktigt att bevara våra traditioner.  

 

4.6 Måltidsmiljö  
Maten smakar bättre i en trivsam och fräsch miljö. Ljudnivån i 
restaurangen skall vara låg, Köer bör genom schemaläggning undvikas. 
Möblerna skall vara ändamålsenliga, Belysningen skall vara anpassad 
efter de behov som finns. Utsmyckning av restaurangen betyder mycket 
för allmänna trivseln likaså att det är snyggt och rent. Maten skall 
serveras på ett trevligt sätt. Matgästerna skall känna sig välkomna till 
restaurangen/matbordet. Det är viktigt att personalen som serverar maten 
har ett positivt och serviceinriktat sätt. Det påverkar upplevelsen av 
måltiden positivt.  

 

4.7 Säker mat  
Hygienen vid tillagning och servering av mat är viktig, 
egenkontrollprogram skall enligt livsmedelslagen finnas på alla enheter 
som hanterar livsmedel. Det skall finnas rutiner för hur risker förebyggs 
och hanteras i kök och mottagningskök samt hur detta ska dokumenteras.  
Alla som vistas i köket skall ha orsak att vara där, onödigt spring skall 
undvikas.  
 
Barn och elever kan praktisera i köket men måste då uppfylla samma krav 
beträffande klädsel och hygien som den ordinarie personalen.  
När det gäller specialkost skall det finnas en särskild rutin för att 
säkerställa att elever med allergi, överkänslighet och andra kostavvikelser 
inte ska bli sjuka av maten.   

Rutin Specialkost 
och Anpassad måltid inom Barn och utbildningsförvaltningen.docx

Intyg 
Specialkost.docx

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/anpassa-maltider-for-barn-och-elever-med-npf/
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5 Barnkonventionen 

5.1 Påverka 
På skolorna ska eleverna ha möjlighet att påverka och komma med 
synpunkter när det gäller maten genom matråd. Varje termin genomförs 
minst ett matrådsmöte där barn, elever och personal har dialog kring mat 
och måltidsmiljön. Rektor ansvarar för kallelse och dagordning.  

5.2 Veckoträff 
Utöver dagordningsstyrda matråd bör varje kök tillsammans med rektor 
utarbeta en modell för att förstärka dialogen mellan barn, elever och 
kostpersonalen. Exempelvis kan man varje vecka ha en kort, enkel träff 
mellan några utsedda elever och 1:e kock där man ger varandra en enkel 
feedback på vad som varit bra och vad som kunnat varit bättre gångna 
veckan. För att uppmuntra elever till att engagera sig kan dem som 
”belöning” få möjlighet att bestämma lunchmenyn under en vecka varje 
termin. 

6 Pedagogiska måltider  
Syftet med skollunchen är inte bara att ge eleverna näringsriktig mat, 
lunchen är också en del av det pedagogiska uppdraget sett ur det 
systematiska kvalitetsarbetet och trygghet och studiero 
Syftet med den pedagogiska måltiden är även att ge tillfälle till samvaro 
mellan barn, ungdomar och vuxna. Vuxna som äter tillsammans med barn 
och ungdomar är viktiga förebilder om de inte äter samma mat och dricker 
samma dryck eller kanske inte äter alls går många pedagogiska möjligheter 
förlorade. Den pedagogiska lunchen är viktig för att barn och ungdomar 
skall få en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till 
mat. Barn och ungdomar får lära sig bordsskick och träna social samvaro. 
Måltidsmiljön blir också lugnare om skolans personal äter med barn och 
ungdomar.  
 
Riktlinjer för pedagogiska måltider regleras i särskilt dokument. 

 
 
 
 

7 Bilaga Pedagogiska måltider 

7.1 Riktlinjer för pedagogisk måltid inom förskola, grundskola 
och fritidshem  
Syftet med de pedagogiska måltiderna är att eleverna ska få en positiv 
upplevelse av måltiderna samt att väcka elevernas matglädje och ge 
kunskaper kring vad som är nyttig mat.  
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7.2 Vad räknas som en pedagogisk måltid?  
Enligt Skatteverkets definition är måltider för lärare eller annan personal 
vid grundskola och fritidshem i samband med reglerad tillsyn för elever 
under skolmåltid, så kallad pedagogisk måltid, skattefria. All annan typ av 
kost är en skattepliktig förmån.  
En pedagogisk måltid genomförs alltid på arbetstid och pedagogen har ett 
uttalat tillsynsansvar. Endast lunch kan ätas som pedagogisk måltid.  

7.3 Pedagogens roll under den pedagogiska måltiden  
En pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid. Pedagogisk 
måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen, både i 
matkön och vid matbordet. Man sitter med barnen/eleverna och integrerar 
med dem, är en god förebild under hela måltiden. Under den pedagogiska 
måltiden har pedagogen tillsynsansvar och ansvar för att arbeta såväl 
förebyggande som åtgärdande i uppdraget att motverka kränkningar och 
diskriminering. 
Den pedagogiska måltiden ingår i pedagogernas arbetstid och maten kan 
då ses som ett arbetsredskap. 
Ansvar för att barnen/eleverna med behov av specialkost blir serverad 
eller hittar sin mat i serveringsdisken. Under den pedagogiska måltiden 
ansvarar pedagogen för läroplanens övergripande delar såsom: 
Under den pedagogiska måltiden ansvarar pedagogen för läroplanens 
övergripande delar såsom:  
Att ge eleverna förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande.  

Att eleverna får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.  

Att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 
sociala och fysiska miljön.  

 
Pedagogerna är förebilder genom att:  
Visa en positiv inställning och matglädje vid måltiden.  

Uppmuntra barnen till att prova nya livsmedel och rätter men låt beslutet 
vara deras om vad och hur mycket de ska ta av maten.  

Visa vad en balanserad måltid är genom att äta enligt tallriksmodellen.  

Sitta bland eleverna och äta den mat som serveras/erbjuds.  

Föra samtal med eleverna under måltiden. 
delge kökspersonal eventuella synpunkter på måltiden och maten som 
serveras så snart som möjligt, men vid annat tillfälle än vid 
måltidssituationen.  

7.4 Detta ingår i en pedagogisk måltid 
Det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid 
måltiderna äter samma mat som barnen/eleverna. I den pedagogiska 
måltiden ingår därmed samma matutbud som matgästerna får. Syftet med 
den pedagogiska måltiden är att föregå med gott exempel, inte att man ska 
äta sig mätt. Frukost, mellanmål, kaffe och efterrätt ingår inte i den 
pedagogiska måltiden.  
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7.5 Specialkost och etiska koster  
Pedagoger som av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver 
specialkost erbjuds detta om det finns barn med likadan kost, som tillagas 
till förskolan/skolan. I annat fall kan den avvikande kosten inte erbjudas. 
Det är inte tillåtet för personal att äta medhavd mat tillsammans med 
barnen. Medhavd mat äts i särskilda personalutrymmen under 
personalraster. Nötter och mandel får inte ingå i medhavd mat vid 
förskolor och skolor på grund av allergi och överkänslighet 
Egna dieter och förhållningssätt till kost ska inte framgå under pedagogisk 
måltid då vi äter efter tallriksmodellen.  

 

7.6 Hur många äter pedagogisk måltid?  
Rekommendationer kring antal personal:  
Förskolan: Inom förskolan har man åldersindelade avdelningar, med 
olika antal barn/avdelning beroende på om det är en yngre eller äldre års 
avdelning. 
1-3 år, 4-5 barn/vuxen 
3-5, år 6-7 barn/vuxen 
Antalet vuxna som ska äta näst följande dag bestäms 12:00 dagen innan. 
Grundskolan: 
Förskoleklass 2 vuxna per klass  
Årskurs 1-9 1 vuxen per klass  

 
Utöver grundbemanningen kan ytterligare personal äta pedagogisk lunch. 
Rektor gör anpassningar utifrån individens/gruppens behov och fastställer 
omfattningen.  
Om personal har med sig egen mat intas den på den egna rasten och skall 
inte ätas tillsammans med eleverna.  

 

7.7 Vem äter pedagogisk måltid?  
Pedagogisk måltid är schemalagd och äts på arbetstid. Rektor 
schemalägger och beslutar vilka som ska äta pedagogisk måltid. Schema 
över vilka som ska äta pedagogisk måltid lämnas till skolköket senast en 
dag i förväg. Då fler vuxna än rekommenderade antal äter pedagogiska 
måltider, debiteras verksamheten med 50% av ordinarie måltidsavgift. 
Den om önskar äta av maten i matsalen, men inte fullgör uppgifterna 
kring pedagogisk lunch eller inte är schemalagd att göra så betalar fullt 
pris. Priset fastställs årligen. Måltiden äts då under icke arbetstid på 
lunchrasten, i matsal eller på annan plats inom skolan.  
När det gäller grundsärskola och gymnasiesärskola ska rektor besluta 
utifrån elevernas behov, hur många som får äta pedagogisk lunch. Skolan 
bekostar dessa måltider. 
Gymnasiepersonal, Praktikanter, VFU, övriga vuxna har 
rektor/förskolechef själv möjlighet att bevilja att fler vuxna äter en 
subventionerad pedagogisk lunch då särskilda behov föreligger. Skolan 
bekostar dessa extramåltider.  
PRAO- elever från grundskola som under en begränsad tidsperiod 
praktiserar på förskolan/skolan erbjuds en kostnadsfri lunch.  
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När det gäller frukost och mellanmål beslutar 
rektor/förskolechef/enhetschef om personalen ska äta frukost och/eller 
mellanmål. Enheten bekostar dessa måltider. 

 

7.8 Uppföljning  
Pedagoger som äter pedagogisk måltid rapporterar detta i samband med 
måltiden. Är den pedagog som skulle ätit pedagogisk måltid frånvarande 
så ska ersättare noteras.  
Personal som äter i matsalen och betalar för sin måltid rapporterar detta 
enligt befintliga rutiner.  
Kostenheterna ansvarar för all administration kring pedagogiska måltider 
och betalande.  

 

7.9 Gäster  
Tillfälliga besökare, föräldrar eller andra gäster på skolan bjuds på lunch. 
Detta faktureras från köken till respektive verksamhet. 

 



 

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 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
Mathias.karlsson@osby.se 

 
 

 
 

 
  

 

 
Riktlinjer utifrån måltidspolicyn 
Dnr: SBN/2020:125 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 

 Att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att godkänna föreslagna 
riktlinjer samt att överlämna dessa till Kommunstyrelsen för beslut i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 96 
  

Sammanfattning 
I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om kommunens 
måltidspolicy gavs Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att:  
Ta fram förslag till riktlinjer utifrån måltidspolicyn och översänder den 
till kommunstyrelsen för beslut. 
Framtagandet av dokumenten har gjorts i samarbete med områdescheferna 
inom barn- och utbildningsförvaltningen och hälsa- och 
omsorgsförvaltningen. Förslagen har sedan stämts av med respektive nämnd 
som inte har några synpunkter på riktlinjerna. Riktlinjerna har tagits fram 
som två olika dokument där hänsyn har tagits till målgruppernas olika behov.  
 
 
Beslutsunderlag: 
 

 Riktlinje gällande tillämpning av måltidspolicyn inom Hälsa- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde 

 
 Riktlinje gällande tillämpningen av måltidspolicyn inom Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Kommunfullmäktige 

§ 96 

Måltidspolicy, Osby kommun 

KS/2020:288 060 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till måltidspolicy, daterad 2020-05-12, antas. 
Måltidspolicyn antagen 2017-10-30, upphävs. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
riktlinjer utifrån måltidspolicyn och översänder den till kommunsty
relsen för beslut. 

Barn konsekvensanalys 
I samband med att riktlinjer och rutiner skapas skall barnkonsekvensanalys 
genomföras och inarbetas i dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
Den framarbetade måltidspolicyn föreslås ersätta den policy kommunen an
tog 2012. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med andra parter 
tagit fram nuvarande förslag. Bland annat genomfördes en workshop i janu
ari med politiker i nämnder och kommunstyrelsen, värdeorden som då tog 
fram ligger till grund för föreslagna policy. 
Policyn ska ses som ett helhetsgrepp, måltiden består av flera delar som alla 
bidrar till upplevelsen av maten. 
Syftet är att ge vägledning för kvalitet och en helhetssyn på måltidens olika 
delar där olika målgrupper kan få sina behov tillgodosedda. Iden med poli
cyn är att arbetet med att måltiden ska planeras i verksamheternas hand
lingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga bud
get- och verksamhetsplanering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 114. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 65. 

Tjänsteskrivelse "Måltidspolicy, Osby kommun", daterad 2020-05-28, från 
chef för serviceenheten Kim O Isen och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Förslag till måltidspolicy Osby kommun", daterad 2020-05-12, 
från chef för serviceenheten. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef för serviceenheten, Kim Olsen 

Sida 

35(54) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~ Il;?? 
L--

\Bv 2DZo-oq-3{) \ 



M OSBY 
~ KOMMUN 

00 

Beslutad av: 
Framtagen av: 
Upprättad: 

Kommunfullmäktige 
Kim Olsen Servicechef 
2020-05-12 

Måltidspolicy Osby Kommun 
Policy 

0 0 00 

Bes I utsdatum: 
Dokumentansvarig: 
Diarienummer: 
Giltighetstid 

2020-
Kim Olsen 

Tillsvidare, rev varje 
mandatperiod 

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



00 

□ □ □ □ 

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



Datum Sida 

Måltidspolicy Osby Kommun 2020- 3(5) 

Innehåll 

1 Inledning/bakgrund ........................................................... 4 

2 Mål ....................................................................................... 4 

3 Klimat/miljö ........................................................................ 4 

4 Livsmedelshygien .............................................................. 5 

5 Påverkan ............................................................................. 5 

6 Matsedelsplanering ........................................................... 4 

7 Råvaror/tillagning .............................................................. 4 

8 Kunskap .............................................................................. 5 

9 Implementering av måltidspolicyn ................................... 5 

10 Uppföljning och revidering av måltidspolicyn ................ 5 

11 Måltidsmiljö ........................................................................ 5 

12 Referenser .......................................................................... 5 



Datum 

Måltidspolicy Osby Kommun 2020-

Måltidspolicy 

1 Inledning/bakgrund 

Osby kommun lagar och serverar ett stort antal måltider varje vardag och har 
därmed en betydande roll för våra barn och äldres matvanor. En bra 
måltidsverksamhet är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan. I 
Osby kommun vill vi erbjuda god, vällagad, näringsriktig mat anpassad till de 
behov som våra barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre har. 
Livsmedelsinköp och tillagning ska ske med ett hållbart perspektiv. Utgångspunkt 
ska vara de nationella riktlinjerna. 

Nuvarande måltidspolicy antogs 2017-10-30, enligt reglementet ska den revideras 
varje mandatperiod. Måltidspolicyn är ett övergripande styrdokument för hur Osby 
kommun väljer att arbeta med kost och nutrition för att styra verksamheten mot de 
mål som satts upp. Utifrån måltidspolicyn kan sedan riktlinjer beslutas av 
kommunstyrelsen att gälla för samtliga nämnder. 

2 Mål 

Målet med policyn är att ge tjänstepersoner i kommunens verksamheter ett 
styrdokument för att kunna arbeta med kost och nutrition i enlighet med den 
politiska viljan. Målen med Osby kommuns kostverksamhet är att: 

• Främja goda matvanor 
• Förebygga ohälsa 
• Servera god mat av bra kvalitet. 
• Skapa trivsamma måltidsmiljöer 
• Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras är säker 

beträffande råvaror, specialkoster, livsmedelshygien och kvalitet. 
• Vid inköp, tillagning och servering av maten ska hänsyn tas till miljö och 

klimat. 

3 Matsedelsplanering 

Vid matsedelsplanering ska svenska mattraditioner och högtider uppmärksammas. 
Osby kommun ska både införliva nya mattraditioner/rätter samt bevara den svenska 
mattraditionen, husmanskosten. Maten som serveras i Osby kommun ska vara 
näringsberäknad. Syftet är att säkerställa att näringsrekommendationer följs och att 
uppföljning möjliggörs. 

4 Råvaror/tillagning 

• I Osby kommun ska vi använda oss av svenska kött/fågelråvaror. Detta görs 
med kvalitet, djurhållning och klimatpåverkan i tankarna. 

• Grönsaker och frukt ska serveras med variationer kopplat till säsong 
• Maten ska lagas så nära gästen som möjligt. 
• Djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lag. 
• Så mycket mat som möjligt ska lagas från grunden. 
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Datum 

Måltidspolicy Osby Kommun 2020-

5 Måltidsmiljö 

Maten smakar bättre i en trivsam miljö. Möblerna skall vara ändamålsenliga, 
Belysningen skall vara anpassad efter de behov som finns. Maten ska serveras på ett 
trevligt sätt. Det påverkar upplevelsen av måltiden positivt. En måltid är inte bara 
intag av energi och näringsämnen utan måltiden och ätandet är en viktig del av det 
sociala livet och för många en höjdpunkt under dagen. 

6 Klimat/miljö 

• Vid menyplanering ska hänsyn tas till säsong när det gäller ex grönsaker 
och frukt. 

• Matsvinnet ska minskas genom aktivt samarbete mellan kök och "gäst". 
• Maten ska lagas så nära gästen som möjligt för att hålla nere transporterna. 
• Målsättningen är att minska Co2-avtrycket, både vad gäller råvaror och 

produktion. 

7 Livsmedelshygien 

Vid tillagning och servering av mat ska Osby kommun följa regler och lagar som 
finns för livsmedelshygien och aktivt arbeta för en säker miljö att laga och servera 
mat i. 

8 Påverkan 

Påverkan ska kunna ske genom olika typer av forum i form av matråd/kostmöten 
beroende på typ av verksamhet. 

9 Kunskap 

Personal som arbetar med mathantering ska ha den kunskap som krävs för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

10 Implementering av måltidspolicyn 

Information ska ges till alla berörda inom förskola, skola, hemtjänst, hemsjukvård, 
särskilda bostäder, kostverksamheten och övriga berörda verksamheter. Samtlig 
personal som äter pedagogiskt eller på annat sätt har kontakt med barn/elever/ 
gäster ska vara införstådda med måltidspolicyn och varför den finns. 

11 Uppföljning och revidering av måltidspolicyn 

Måltidspolicyn ska tas upp som en punkt i kvalitetsredovisningen. Områdena ska ta 
upp hur man efterlever denna och vad man gjort för att erbjuda en god matkvalitet. 
Årliga enkäter ska göras av kostenheten för att följa upp kvaliten på kosten. 
Revidering ska ske var fjärde år och antas av kommunfullmäktige. 

12 Referenser 
https://www.livsmedelsverkel.sc/globalassets/publikationsdatabas/broschvrer/bra-maltider-i-forskolan.pdf 
h It ps ://www. I i vsm edel s verket . se/global assets/ pub I i ka ti 011 sdatabas/broschyrer/bra-ma I tider-i-skol an. pd f 
https ://www. I i vsmcdel sverkeL se/ gl obalassets/m alv anor-hal sa-111 i I j o/ma It ider -vard-sk ol a-
om sorg/m a It i dsmodell en/ god/2013apr29 modell lagat-fran-grunden-rcvidering d.pdf 
https ://www.1 i vsmedelsverkct. se/ globa lassets/pub I ika ti onsdatabas/broschyrer/brosch yr malt ider a Id reom sorg. pdf 
https://wwwsocialstyrelsen.se/stod-i-arbetel/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldrc/ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-04-05  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Kettil Svensson    
Tel 0709 318 376    
kettil.svensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Ny detaljplan för Gamleby 41 och 42 samt del av Osby 181:5 
Dnr SBN/2022:98 214   

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden  

Påbörja planarbete för Gamleby 41 och 42 samt del av Osby 181:5. 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys bedöms behövas i detta skede. 
Sammanfattning av ärendet 

I Gamleby bostadsområde i östra delen av Osby tätort ligger en tidigare förskolefastighet 
som har servat det lokala bostadsområdet med förskoleplatser. 
Efter att kommunen byggt ny förskolelokaler för att samla verksamheten, behövs inte 
längre den aktuella förskolan i bostadsområdet. Utbyggnaden av nya förskolor för att 
samla verksamheten kommer även fortsätta i kommunen. 
Ytan omfattas av fastigheterna Gamleby 41 och 42 samt del av Osby 181:5 och utgör 
cirka 2600 kvadratmeter. Gällande stadsplan som vann laga kraft 1985-11-29 anger 
allmänt ändamål för de aktuella tomterna. Därför behöver ändamålet ändras till bostäder. 
Kommunens översiktsplan från 2010 pekar ut Gamleby bostadsområde som ”befintliga 
bostäder”. Att göra en ny detaljplan för att ersätta det allmänna ändamålet med bostäder 
följer därför översiktsplanen. 

Ungefärligt planområde rödmarkerat.  
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Beslutsunderlag 

Gällande stadsplan, laga kraft 1985-11-29   

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till: 

Kettil Svensson 
Samhällsbyggnad   

 

 

Mathias Karlsson  Kettil Svensson  
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt FPR/MSA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-04 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 27 

Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret 

SBN/2022:46 301 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen och 
förvaltningschefen får i uppdrag att fördela kostnaderna i två delar 
enligt nedan; 
kostnader före den 31 december 2014 
kostnader efter den 1 januari 2015 

- Ärendet ska upp för behandling på samhällsbyggnadsnämnden 
den 20 april 2022. 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fem (5) mellanlager för jord, sten, asfalt, betong och dylikt. 

Mellanlagren finns på Mossvägen, Radiatorvägen, Regnbågsvägen i Osby, i 
Lönsboda och i Killeberg. 

Mellanlagren på Mossvägen i Osby samt mellanlagret i Lönsboda kommer 
att fortsätta att användas efter att de städats och behöver iordningsställas så 
att de kan användas på ett säkert sätt. Övriga är stängda men behöver städas. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Medel för uppstädning av mellanlager", daterad den 23 
mars 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

10(13) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I ~ '<) \'l(A_ 220 \,\ \ '2_ I 
Comfact Signature Referensnummer: 1328843 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-04-11 
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Medel för uppstädning av mellanlager 
Dnr SBN/2022:46 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens besluta att föreslå kommunstyrelsen, att föreslå 
kommunfullmäktige att anslå 945 tkr för uppstädning av material som lagts på 
kommunens mellanlager före den 31 december 2015. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Bakgrund 

Kommunen har fem stycken mellanlager för jord, sten, asfalt, betong och dylikt. 
Mellanlagren finns på Mossvägen, Radiatorvägen, Regnbågsvägen i Osby, i Lönsboda 
och i Killeberg. Mellanlagren på Mossvägen i Osby samt mellanlagret i Lönsboda 
kommer att fortsätta att användas efter att de städats och behöver iordningsställas så att de 
kan användas på ett säkert sätt. Övriga används inte längre och ska stängas samt städas. 
Nedan specificeras kostnaderna för uppstädning på respektive mellanlager: 

Mossvägen, Osby:  720 tkr  

Lönsboda:   180 tkr 

Radiatorvägen: 120 tkr 

Regnbågsvägen: 55 tkr 

Killeberg:  40 tkr 

Totalt:   1115 tkr 

Vid arbetsutskottet den 4 april fick förvaltningen i uppdrag att fördela kostnaden för 
städningen i två delar, kostnader före den 31 december 2014 samt kostnader efter den 1 
januari 2015. 

Kostnaden för städningen av mellanlagren uppgår enligt ovan till 1115 tkr, varav 945 tkr 
utgörs av kostnader för städning av material som lagts på mellanlagren före den 31 
december 2014 och 170 tkr utgörs av städning av material som lagts på mellanlagren efter 
den 1 januari 2015.  

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Kostnader i övrigt för stängning av mellanlager samt iordningställande av mellanlagren 
för säker hantering uppgår till 490 tkr. Den totala kostnaden för städning av mellanlagren, 
stängning samt åtgärder för säker hantering framöver uppgår således till 1600 tkr (1115 + 
490). 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottsbeslut § 27 2022-04-04. 

Tjänsteskrivelse, medel för uppstädning av mellanlager daterad 2022-04-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  Kommunstyrelsen 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-04 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 28 

Förslag till Avsiktsförklaring SBVT, Osby kommun och 
Östra Göinge kommun 

SBN/2022:94 344 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Hänskjuta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 20 april 2022. 

- En förberedande diskussion sker på workshopen den 20 april före 
nämndens sammanträde. 

Besluts underlag 

Förslag till "Avsiktsförklaring SBVT, Osby kommun och Östra Göinge 
kommun. 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Avsiktsförklaring gällande VA-samarbetet 
Dnr SBN/2022:94 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen, att föreslå 
kommunfullmäktige att underteckna avsiktsförklaringen med Östra Göinge kommun. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Bakgrund 

Osby kommun har mottagit en skrivelse från Östra Göinge kommun med förslag om en 
avsiktsförklaring, där kommunerna inför ett eventuellt fördjupat samarbete förklarar sin 
avsikt att: 

 utreda och ta fram beslutsunderlag, inklusive förslag till avtal, för att långsiktigt 
och gemensamt, helt eller delvis sambehandla det avloppsvatten som hanteras av 
parterna.  

 utreda och ta fram beslutsunderlag, inklusive förslag till avtal, för att långsiktigt 
överföra dricksvatten från Osby kommun till Östra Göinge kommun för ökad 
redundans 

Förslaget ligger i linje med beslut som tagits i respektive kommuns kommunfullmäktige 
om VA-strategin det livsviktiga vattnet, för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-
försörjning. En del i att förverkliga strategin är att Osby kommun leder avloppsvatten till 
det kommande reningsverket i Knislinge och att Östra Göinge kommun anlägger 
infrastruktur för att ta emot dricksvatten från Osby kommun. 

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår i punkten 7 att dokumentet inte är bindande och 
inte heller utgör ett åtagande att fullborda diskussionerna/projekten eller ingå slutliga 
avtal,  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 4 april 2022 att hänskjuta 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 20 april. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till avsiktsförklaring från Östra Göinge kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 28, 2022-04-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  Kommunstyrelsen 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    



Avsiktsförklaring 

1 Parter 

Östra Göinge kommun, 212000-0860 

Osby kommun, 212000-0902 

 

2 syfte och bakgrund 

Östra Göinge kommun och Osby kommun har antagit strategin, det livsviktiga vattnet, för att 

säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Genom att samverka är målet att erbjuda våra 

kunder VA-försörjning av högre kvalitet, till lägre kostnad, än vad respektive kommun kan göra var 

för sig.  

En viktig del i arbetet med att förverkliga strategin är att Osby kommun ansluter till det kommande 

reningsverket i Knislinge och att Östra Göinge kommun parallellt lägger infrastruktur för att ta emot 

vatten från Osby kommun.  

En långsiktig hållbar lösning där VA-abonnenterna i båda kommunerna blir vinnare på ett samarbete 

kräver att vi arbetar tillsammans. Samverkansöverenskommelsen syfte är att kommunerna 

gemensamt ska ta fram beslutsunderlag och förslag till samverkansavtal för att Osby kommun ska 

beredas möjlighet att ansluta till reningsverket i Knislinge, och att Östra Göinge kommun ska ha 

möjlighet att ta vatten från Osby kommun.   

Parterna vill med denna överenskommelse förklara sin avsikt att samarbeta kring VA-försörjningen 

och utreda vilka miljömässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra 

samarbetet, främst gällande överförande av avloppsvatten och dricksvatten från Osby kommun till 

Östra Göinge kommun.  

 

3 Avsikt 

Inför ett eventuellt fördjupat samarbete förklarar parterna sin avsikt att: 

 utreda och ta fram beslutsunderlag, inklusive förslag till avtal, för att långsiktigt och gemensamt, helt 

eller delvis sambehandla det avloppsvatten som hanteras av parterna.  

Att utreda och ta fram beslutsunderlag, inklusive förslag till avtal, för att långsiktigt överföra 

dricksvatten från Osby kommun till Östra Göinge kommun för ökad redundans 

 

4 Giltighet 

Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att den godkänns av bägge parter och tills vidare.  

 

5 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring kan endast ske genom en skriftlig handling som 

hänvisar till denna avsiktsförklaring och som är undertecknad av behörig företrädare för parterna. 

--



6 Kostnader 

Parterna är överens om att kostnader, hänförliga till det utredningsarbete som parterna i 

samförstånd bedömt vara nödvändigt med anledning av avsiktsförklaringen, ska delas lika mellan 

parterna. Om avsiktsförklaringen utmynnar i ett eller flera avtal ska parterna i dessa avtal reglera hur 

kostnader för projektet ska fördelas. 

 

7 Avsiktsförklaringen verkan 

Parterna är överens om att avsiktsförklaringen inte utgör och inte heller ska tolkas som ett bindande 

avtal/åtagande parterna emellan och inte heller ett åtagande att fullborda diskussionerna/projektet 

eller att ingå några slutliga avtal relaterat till detta. Det står således vardera part fritt att närsomhelst 

efter eget gottfinnande och utan någon form av påföljd, skyldighet eller förpliktelse gentemot den 

andra parten, avbryta diskussioner kring de frågor som anges i avsiktsförklaringen, i vilket fall ingen 

av parterna ska ha några vidare förpliktelser gentemot annan den andra parten. 

 

 

Avsiktsförklaringen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 För Osby kommun   För Östra Göinge kommun 

 

______________   _________________ 

    Patric Åberg   

    kommunstyrelsens ordförande 

 

 

______________   ___________________ 

    Merete Tillman 

    kommundirektör 

    

 





MOSBY 
\(_~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-04 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 30 

Nya kvartersnamn vid Naturbruk 

SBN/2022:87 246 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- K vartersnamnen Cassiopeja och Pollux, fastställs. 

Barn konsekvensanalys 

Lagstiftning inte tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag är fastigheterna registrerade på kvarteret Castor. En ny detaljplan är 
framtagen över del av Naturbruksområdet 2021-01-13 akt 1273-P2021/1 
som delar upp kvarteret Castor i två nya kvarter. I tidigare detaljplaner har 
man beslutat om ett antal namn i form av stjärnbilder. Förslaget är att återgå 
till två av dessa Cassiopeja och Pollux för de nya kvarteren enligt 
detaljplanen. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Nya kvartersnamn vid Naturbruk", daterad den 23 mars 
2022, från verksamhetsutvecklare GEO-Data Jan Karlsson och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Kartbilaga av kvarteren utbredning "Karlbilaga till ärende SBN/2022:87". 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-03-23  

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnad    
Jan Karlsson    
0709 318 273    
jan.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Nya kvartersnamn vid Naturbruk 
Dnr SBN/2022:87 246   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden fastställa 
kvartersnamnen Cassiopeja och Pollux. 

Barnkonsekvensanalys 

Lagstiftning inte tillämplig. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag är fastigheterna registrerade på kvarteret Castor. En ny detaljplan är framtagen över 
del av Naturbruksområdet 2021-01-13 akt 1273-P2021/1 som delar upp kvarteret Castor i 
två nya kvarter. I tidigare detaljplaner har man beslutat om ett antal namn i form av 
stjärnbilder. Förslaget är att återgå till två av dessa Cassiopeja och Pollux för de nya 
kvarteren enligt detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

Kartbilaga av kvarteren utbredning. 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad, mark o exploatering 

Mathias Karlsson Jan Karlsson  
Samhällsbyggnadschef   Verksamhetsutvecklare GEO-Data  
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MOSBY 
~KOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 29 

Försäljning av BRIO-huset 

SBN/2021 :332 253 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-04 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen 
och via samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Till Osby Kommun 
Attn: Styrgruppen för BRIO-huset   2022-02-01 
 
 
 
 
Ang: Anbud från Stiftelsen Lekoseum till Osby kommun  
 
Lekoseums styrelse kan konstatera att när år 2021 nu summeras har vår dialog om ett 
övertagande av BRIO-huset pågått i två års tid – 2020 och 2021. Mot bakgrund av det nyligen 
tillkomna uppdrag om en strategisk handlingsplan för turismen samt den år 2018 beslutade 
Centrum Visionen i Osby kommun ser vi anledning att snarast under våren 2022 gå från 
diskussioner om detaljfrågor till ett strategiskt beslut i detta ärende.  
 
Lekoseum styrelse ser inte att miljö- och byggnadsnämndens skrivelse med diarienummer 
MBN-2021-944 utgör några hinder för utvecklande av verksamheten vid ett övertagande av 
fastigheten. Lekoseum kommer i all planering ta hänsyn till utrymningsvägar, ventilation och 
krav på tillgänglighet enligt gällande lagar och regler. Vad gäller frågan om besöks- och 
personalparkering i anslutning till verksamheten har samhällsbyggnadsförvaltningen fått 
ärendet på remiss. De har vid denna tidpunkt ännu inte yttrat sig i frågan.   
 
Styrelsen tror fullt och fast att en överlåtelse av BRIO-huset till Stiftelsen Lekoseum skulle 
fungera som draglok och motor i Osby kommuns strategisk utveckling av turismnäringen, så 
som stiftelsen har redogjort för tidigare och som presenterades redan 2017-2019 i Leader 
ESS-projektet. Men då krävs ett mer visionärt och beslutsamt agerande i detta ärende!  
 
Osby den 1 februari 2022 
Stiftelsen LEKOSEUM 
 
Dag Ivarsson                      Ann Häljesgård 
Ordförande                        Museichef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adress 

Stiftelsen Lekoseum 

Box2 

283 21 OSBY 

Sverige 

Telefon 

0733-50 10 41 

E-post 

info@lekoseum.se 

Webbadress 

www.lekoseum.se 

Bankgiro 

571 -3391 

Organisationsnr 

802478-1687 

Momsreg. nr 

SE802478168701 

Godkänd för F-skatt 



OSBY KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2021 -10- 2 1 

Underlag för bud - Briohuset Diarlenr. Ärendetyp 

1. Driftskostnader 

Osby kommun har i olika tidningsartiklar - senast den 22 jan 2021 och den 24 april 2021 

betonat höga driftskostnader för Briohuset på - 1,6 Mkr årligen. I ett läge där kommunen 

står inför stora investeringar i olika nybyggnationer finns varken möjlighet eller 

engagemanget hos Osby kommun att fortsatt äga eller driva Briohuset. 

2. Nedskrivning av värde i kommunens bokföring 

Osby kommun har efter förvärvet år 2012 för 12 Mkr bland annat använt Briohuset år 2017-

2018 som provisoriskt kommunkontor. Denna kostnadsfördelaktiga användning som 

provisoriskt kommunkontor gör det initiala förvärvet av fastigheten högst försvarbart. 

Andra alternativ hade kostat betydligt mer. 

På senare år har Osby kommun skrivit ned sitt bokförda värde på fastigheten. Ytterligare 

nedskrivningar av bokfört värde har skett i bokslut 2021 och avskrivningar av fastigheten är 

avslutade. 

3. Osby kommuns roll som en av stiftelsegrundarna till Lekoseum 

Åren 2013-2014 var Osby kommun i hög grad drivande i att konstruera en lokal lösning för 

Lekoseums fortsatta drift. Vi kant ex jämföra med hur andra kommuner medverkar till att 

utveckla destinationsmål och värnar om unika kulturarv. Några goda exempel är: 

• Trollhättans kommun, medstiftare till ortens främsta turistmål SAAB-museet 

• Värnamo kommun, stiftelsegrundare till konsthallen Vandalorum 

• Kristianstad kommun, i samarbete med Musik i Syd kring Kulturkvarteren 

• Emmaboda kommun, som driver The Glass Factory samt 

• Nybro kommun, som delägare i Orrefors Museum. 

Osby kommun var den stiftare som erhöll två (2) styrelseplatser i den nya Lekoseum

stiftelsens styrelse. Avsikten var att Osby kommun - i likhet med BRIO AB och familjen 

lvarsson - skulle tillföra 1 Mkr till stiftelsens egna kapital. I slutändan tillförde Osby kommun 

enbart 100.000 kr. Förslagsvis skulle de utestående 900.000 kr kunna tillföras stiftelsen som 

en inkråmsöverlåtelse i samband med en fastighetsaffär mellan Osby kommun och 

Lekoseumstiftelsen. 

4. Lekoseumstiftelsens inköp av ett standardbolag - Klossen i Osby AB 

Enligt sina stadgar har Lekoseumstiftelsen möjlighet att bedriva viss verksamhet genom 

dotterbolag. Lekoseumstiftelsen avser att äga registerfastigheten Tandläkaren 1 = Briohuset 

i stiftelsen, men ser flera skäl att via ett avtal mellan Stiftelsen Lekoseum och ett dotterbolag 

"KLOSSEN i Osby AB" uppdra åt dotterbolaget att bedriva förvaltningen av Tandläkaren 1. 

Detta motiveras av att den primära uppgiften för stiftelsen är att äga, förvalta och bedriva 

museiverksamheten LEKOSEUM och att fastighetsförvaltning av Briohuset kräver andra 

kunskaper. ~ 



5. Lekoseumstiftelsens anbud för förvärv av Briohuset 

Utifrån Briohusets höga årliga driftskostnader för Osby kommun, och att stiftelsens 

långsiktiga bevarande kräver att intäkterna överstiger kostnaderna, ser Lekoseumstyrelsen 

att det enbart är möjligt att avge ett symboliskt anbud, där Lekoseumstiftelsen betalar Osby 

kommun en köpeskilling på 100.000 kr i ett upprättat köpebrev. 

Lekoseumstyrelsen vill här åter framhålla Osby kommuns möjlighet att överföra inkråm 

(maskiner, möbler, inredning mm) som en inkråmsöverlåtelse till stiftelsen, förslagsvis 

prissatt till 900.000 kr, vilket skulle vara i enlighet med utgångspunkterna år 2014. Detta 

skulle då samtidigt stärka stiftelsens egna kapital. 

6. Övriga avtalsmässiga villkor 

Lekoseumstyrelsen planerar för att föra över museiverksamheten från nuvarande placering i 

"Tullhuset" = Osby 193:2, där vi hyr av kommunens helägda bolag Industrihus i Osby AB, till 

Briohuset = Tandläkaren 1. 

Tidpunkt för detta bör kunna genomföras 1 januari 2023. Lekoseumstyrelsen önskar att 

frånträde av "Tullhuset" tidsmässigt koordineras med flytten och att detta avtal upphör 

samtidigt som flytten äger rum, dvs "Zug um Zug" utan krav på att erlägga hyra efter flytten. 

Vi vill verka för att nuvarande hyresgäster i Briohuset kvarstår under gällande avtalsperiod. 

Vi önskar även diskutera möjligheten att få använda Osby kommuns fastighetsskötare under 

1-2 år efter ett formellt övertagande. Detta för att underlätta en överlåtelse för båda parter. 

Vi ser även positivt på möjligheterna att Osby kommun aktivt medverkar i framtida 

ansökningsförfarande och bidragsansökningar för att gemensamt stärka stiftelsens ekonomi 

och tillsammans verka för att utveckla en levande mötesplats mitt i Osby. 

7. Lekoseums åtgärder och kostnader 

Lekoseumstyrelsen tolkar att det hos Osby kommun finns en seriös önskan om att Osby

regionens främsta besöksmål skall leva vidare och utvecklas. Lekoseumstyrelsen har därför 

satt igång ett antal aktiviteter såsom inköp av ett s k standardbolag, kontakt med 

advokatfirma för juridisk rådgivning, diskussioner med potentiella hyresgäster m.m. 

Vi är därför oerhört angelägna att gå i mål med själva fastighetsöverlåtelsen senast under 

första halvåret 2022. 

Osby den 21 oktober 2021 

LEKOSEUMSTYRELSEN gm 

Dag lvarsson 

Ordf 



l~ IOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-13 

Kommunstyrelsen 

§ 233 

Uppdrag att avyttra fastigheten Osby Tandläkaren 1 (BRIO-huset) 
delegation av förhandlingsrätt samt rätt att teckna köpekontrakt 
villkorat av kommunfullmäktiges godkännande 

KS/2016:316 

Beslut 

Kommunchef Petra Gummeson får delegation att förhandla om och teckna 
köpekontrakt, vill.korat av kommunfullmäktiges godkännande, för en 
försäljning av fastigheten Osby Tandläkaren I ( BRIO-huset). 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Petra Gummeson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-29 

Kommunfullmäktige 

§ 107 

Svar på motion "Behåll och driv fastigheten 
TANDLÄKAREN 1 (Briohuset) inom Osby kommun eller 
inom INDUSTRIHUS i Osby AB till dess plan för södra 
portenområdet föreligger", från Dag lvarsson (M) 

KS/2018:355 299 

I ärendet tjänstgör Ingmar Bemthsson (S) som ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Motionen "Behåll och driv fastigheten TANDLAKAREN 1 (Briohu
set) inom Osby kommun eller inom INDUSTRIHUS i Osby AB till 
dess plan för Södra Portenområdet föreligger" avslås, med hänvis
ning till tjänsteskrivelsen "Motion - Behåll och driv fastigheten 
Tandläkaren 1", daterad den 16 augusti 2018. 

- Vid marknadsföring och försäljningskontakter skall tydligt anges att 
Osby kommun enbart förhandlar med seriösa intressenter med god 
egen ekonomi och avsikt att driva fastigheten Tandläkaren 1 enligt 
den plan för Södra Portenområdet kommunen tar fram. 

Beslutsgång 
Yrkande 
Tommy Augustsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
som är: 

- Motionen "Behåll och driv fastigheten TANDLAKAREN 1 (Briohu
set) inom Osby kommun eller inom INDUSTRIHUS i Osby AB till 
dess plan för Södra Portenområdet föreligger" avslås, med hänvis
ning till tjänsteskrivelsen "Motion - Behåll och driv fastigheten 
Tandläkaren]", daterad den 16 augusti 2018. 

Dag I varsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggstexten: 

- Vid marknadsföring och försäljningskontakter skall tydligt anges att 
Osby kommun enbart förhandlar med seriösa intressenter med god 
egen ekonomi och avsikt att driva fastigheten Tandläkaren 1 enligt 
den plan för Södra Portenområdet kommunen tar fram. 

Ajournering 
Ajournering begärs av Tommy Augustsson (S) för partiöverläggning. Sam
manträdet ajourneras i 5 minuter, klockan 20:45-20:50. 

Sida 

25(31) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~ l~ I I ZW-<) ~ -DL Je: 



rvlOSBY 
'\(yKOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-29 

Kommunfullmäktige 

Yrkande forts. 
Tommy Augustsson (S) yrkar efter överläggning bifall till Dag Ivarssons 
tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Dag I varssons (M) tilläggs yrkande 
mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner Dag Ivarssons (M) för
slag till beslut bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion inkommen den 24 maj 2018 föreslår Dag Ivarsson (M): 
- Att fastigheten Tandläkaren 1, Osby tillsvidare bibehålls av Osby kommun 
alternativt ägarmässigt överförs till det kommunala bolaget Industrihus i 
Osby AB. 
- Att Osby kommun Alternativt Industrihus i Osby AB får i uppgift att driva 

uthyrningen av kontor och övriga lokaler i Tandläkaren 1, Osby, till dess 
en 

utarbetad plan för Södra Porten-området föreligger inklusive förslag till 
nya 

detalj planer föreligger. 
Motionen remitterades till Samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Fastig
heten ligger i dagsläget ute hos mäklare till försäljning. 

Nyckeltal för fastigheten 
Fastigheten Tandläkaren 1 köptes in Januari 2012 och fastigheten är 3935 
kvm med en byggnad uppdelad på följande kvadratmeter: 
Industrikontor: 1 7 40 kvm 
Lager: 4 800 kvm 
Lokalyta: 588 kvm 
Lokalyta: 4 020 kvm 
Totalyta: 11148 kvm 
Driftkostnader för fastigheten var under 2015 till 2017: 
2015: 3,0 mnkr 
2016: 3,6 mnkr 
2017: 4,4 mnkr (extra direktavskrivning på 1 mnkr) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-29 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-10, § 17 4 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 2018-08-21, § 74 

Tjänsteskrivelse" Svar på motion Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 
1 ", daterad den 16 augusti 2018, från fastighetschef Anders Edwall och för
valtningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Motion - Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset) -
Dag Ivarsson (M)", inkommen den 24 maj 2018, från Dag Ivarsson (M). 

Plankarta över Tandläkaren 1 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dag I vars son 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Miljö och bygg 
 283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Miljö och byggnämnden 
Robert Samuelsson, 0479-528 269 
robert.samuelsson@osby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 

2021-11-03 
 

 

 

  
Ann Helén Häljesgård 
Briogatan 1 
28383 Osby 

 

TANDLÄKAREN 1, Ansökan om förhandsbesked.  

Dnr: MBN-2021-944 

Miljö- och byggenhetens förslag till miljö- och byggnämndens 
beslut 

 

Som förhandsbesked ges att bygglov kommer att kunna beviljas när en 

komplett ansökan om bygglov lämnas in. Som villkor för förhandsbeskedet 

gäller att: 

1. Att de aktuella lokalernas brandskydd uppfyller krav enligt BBR med 

beaktande av räddningstjänstens yttrande och detaljplanens 

bestämmelser om utrymningsvägar. Brandskyddsbeskrivning 

upprättad av certifierad sakkunnig brand ska bifogas 

bygglovsansökan. 

2. Att ventilationsanläggningen uppfyller krav enligt BBR samt 

detaljplanens bestämmelse om skydd mot störningar (m1).  

3. Att lokalen uppfyller gällande krav på tillgänglighet. Om avsteg från 

kraven behövs ska detta godkännas av en certifierad sakkunnig 

tillgänglighet.     

4. Att verksamhetens behov av personal- och besöksparkering kan lösas 

inom rimligt gångavstånd från huvudentrén. Verksamheten 

parkeringsbehov och redovisning av hur det kommer att lösas ska 

redovisas i bygglovsansökan.   

Avgift enligt taxa: Förhandsbesked: 3808 Kr, kommunicering och 

kungörelse: 1754 Kr. Totalt: 5562 Kr. Mervärdesskatt ingår med 8 kr. 

Faktura skickas separat. 

Sammanfattning 

Ansökan avser en flytt av den verksamhet som Lekoseum idag bedriver i 

grannhuset på fastigheten Osby 193:2 då dessa lokaler har betydligt större 

area och utvecklingsmöjligheter. Enligt ansökan räknar Lekoseum med ett 

årligt antal besökande på mellan 20–100 000 personer.  

Lekoseums parkering finns idag norr om entrén till befintlig lokal på Osby 

193:2 men behovet av parkering kommer vid utökning av verksamheten vara 



Osby kommun 
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större än vad som kan erbjudas på nuvarande parkeringsyta. Enligt gällande 

detaljplan från 1996 får endast en mindre del av den asfalterade ytan 

användas för parkering så inget utrymme finns för utökning av parkeringen 

på den fastigheten. Som möjligt komplement nämns att kommunens fastighet 

Grossören 10 eventuellt kan användas som besöksparkering då fastigheten 

har använts som parkering under många år. Idag används västra delen av 

fastigheten för tillfälliga skolmoduler under ombyggnad av Ekbackeskolan 

med tidsbegränsat lov t.om. 2026-06-30. Detaljplanen för Grossören anger 

ändamålet kontor med möjlighet även till skollokaler så det kan krävas en 

detaljplaneändring om det alternativet blir aktuellt.  

 

I det inlämnade förslaget anges att entrén mot Briogatan ska användas som 

huvudentré. Det redovisas olika idéer om hur befintlig fasad kan 

moderniseras och ges ett starkare uttryck av Lekoseums verksamhet mot 

järnvägen. Förslagen till förändring avser endast den nyare byggnadsdelen 

då hänsyn tas till den ursprungliga byggnadens karaktärsdrag och 

framträdande gavelparti. I detta förhandsbesked kan nämnden inte ta 

ställning till fasadförändringen då det inte finns ett tydligt förslag. Åtgärdens 

lämplighet och hur det stämmer med byggnadens kulturhistoriska värde får 

prövas i bygglovet.  

  

Föreslagen entréhallen leder i samma plan in till museets butik. Benämns 

källarplan i planritningarna då det är en suterrängvåning. Källarplanet ska i 

huvudsak användas för arkiv och lager samt ev. lokaler för uthyrning till 

annan verksamhet. Det finns en hiss och en trappa från entrén till det plan 

där utställningslokalen planeras. De planerade utställningslokalerna består 

idag av kontorsutrymmen. På våningsplanet finns även befintligt café samt 

utgång till en takterrass där lekplats/ uteplats kan anordnas. En våning upp 

(plan 1 tr.) föreslås personalutrymmen, tomteverkstad, utrymme för 

workshops samt ev. övernattningsmöjlighet för besökare finnas i den södra 

delen. I övrigt används lokalerna av befintlig verksamhet och övriga delar 

kan hyras ut. På översta planet finns utrymme i sydvästra delen som kan 

användas för event.  

 

Sökande har bifogat yttrande från Regionmuseet i Kristianstad som anser att 

Briohuset inte bara är en lokalt intressant kontors- och industribyggnad. Med 

hänsyn till varumärket Brios framgångar i Sverige och utomlands anser de 

att byggnaden är av både regionalt, nationellt och internationellt intresse och 

ställer sig positiva till att byggnaden, även om det krävs större ombyggnader, 

bevaras istället för att rivas.   

 

Med i ansökan ligger även en fastighetsrapport av ESM Ab, gjord på 

uppdrag av fastighetsägaren, Osby kommun. Det framgår av rapporten att 

byggnadens yttre underhåll är eftersatt och att det krävs åtgärder. En del av 

åtgärderna är mer akuta än andra och vilka åtgärder som är nödvändiga är 

beroende på vilken användning som byggnaden ska ha och förmodligen även 

vilken nivå av driftskostnader som eftersträvas.  

 

Detaljplanen för fastigheten är från 2020 och anger ändamålen bostäder, 

centrum, vård handel, kontor och skola. Med hänvisning till närhet till 

järnvägen (ca 35 m) så finns krav på att utrymning endast får ske från 
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järnvägen, byggnad ska utformas så risk för fortskridande ras vid lokal 

kollaps inte föreligger, ventilationen ska vara centralt avstängningsbar och 

friskluftsintag ska vara placerade bort från järnvägen samt krav på att lösa 

bullerproblem. Det finns även krav på varsamhet (k) som anger att 

byggnadens karaktärsdrag och värden bör skyddas mot förvanskning och 

rivning.  

 

Förvaltningens bedömning 

Då det är en ansökan om förhandsbesked vilket normalt är till för att pröva 

bygglovspliktiga åtgärder utanför område med detaljplan, prövas i huvudsak 

om åtgärden är planenlig och vilka krav som kommer att ställas när en 

ansökan om bygglov för verksamheten lämnas in till miljö- och 

byggnämnden.  

 

Lekoseums verksamhet bedöms i huvudsak falla under centrumändamål då 

den används för kvartersmark med kombinationer av handel, service, 

samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat 

sätt ska vara lätta att nå. Detaljplanen innehåller begränsad information om 

det var någon särskild typ av centrumverksamhet som detaljplanen avsåg och 

då det inte är angivet får verksamheten betraktas som planenlig. Med hänsyn 

till det har inte grannar hörts då den frågan redan är avgjord i detaljplanen. 

 

Eftersom det inte har gjorts en parkeringsutredning i framtagandet av 

detaljplanen är det en fråga som sökande måste utreda mer inför en ansökan 

om bygglov. I genomförandebeskrivningen anges bara att om fler 

parkeringsplatser behövs måste det lösas på annan fastighet utan precisering 

av var det kan ske. Samhällsbyggnadsförvaltning har fått ärendet på remiss 

med särskild fråga om parkeringsmöjligheter och eventuell angöringsplats på 

kommunens mark men de har vid tiden för denna tjänsteskrivelse inte svarat.    

 

Invändigt är det genomgående lägre takhöjd än vad som krävs för 

verksamhet med större antal personer. En lägsta rumshöjd på 2,7 m är 

normalt kravet i lokaler där större grupper ska vistas. I det som ska bli 

utställningsrum är det ca 2,5 m idag och taket är ännu lite lägre i 

korridorerna där ventilationskanalerna har dragits. Avsteg från detta krav är 

möjligt att göra med hänsyn till byggnadens förutsättningar men förutsätter 

då att ventilationen anpassas efter lägre invändig rumshöjd. Det finns även 

krav i detaljplanen på stängningsbar ventilation och på att friskluftsintag 

vänds från järnvägen som ska uppfyllas.  

   

När det gäller tillgängligheten måste den bedömas av sakkunnig då det 

förmodligen krävs vissa mindre avsteg med hänsyn till byggnadens 

bevarandevärde. Det går inte att göra några bedömningar på inlämnat 

underlag utöver att hissen från entrén till övriga våningsplan sannolikt inte 

uppfyller dagens krav och att det saknas tillgängliga toaletter på samtliga 

våningsplan.  

  

Möjligheten att lösa utrymningskraven enligt detaljplan får utredas av 

sakkunnig brand i samband med övriga brandtekniska åtgärder. 

Räddningstjänsten har yttrat sig angående vilka krav som lokalerna ska 

uppfylla.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 september 2021 

Situationsplan inkommen den 17 september 2021 

Ritningar och handlingar inkommen den 17 september 2021 

Livsmedelsinspektörens yttrande den 11 oktober 2021 

Räddningstjänstens yttrande den 13 oktober 2021 

Detaljplan 1273-P2020/1 

Lagstöd 

Förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

Skäl till beslut 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagd område. 

Sökta åtgärder strider ej mot gällande detaljplan. 

Ärendet 

Fastighet: Tandläkaren 1 

Ansökan inkom: 2021-09-17 

Sökande: Ann Helén Häljesgård, Lekoseum. 

Fastighetsägare: Osby kommun. 

Beslutet avser: Ändrad användning av del av lokalerna till Lekoseum. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän miljö- och byggnämnden 

har beviljat ett bygglov och gett ett startbesked. 

 

Ett positivt förhandsbesked är, enligt 9 kap. 18 § PBL, bindande om en 

ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet vann laga 

kraft. 

Ett förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja någon åtgärd.  

Om någon vidtar en åtgärd, eller låter bli att vidta en åtgärd och därigenom 

bryter mot 8-10 eller enligt 16 kapitel Plan och bygglagen PBL (2010:900), 

ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift. 

Detta beslut vinner laga kraft 3 veckor efter delgivning till kända berörda 

sakägare, respektive underrättelse till okända sakägare 4 veckor efter 

kungörelse i Post- och inrikes tidningar.  

 

 

Robert Samuelsson  
Bygglovsarkitekt 
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Bilagor 

1. Ritningar och handlingar som ingår i beslutet. 

2. Yttrande från räddningstjänst 

3. Yttrande från livsmedelsinspektör  

4. Hur man överklagar. 

Beslut skickas till: 

Sökande och fastighetsägare med delgivningsbevis. 

Fastighetsägare enligt sändlista underrättas med brev. 

Detta beslut kungörs på www.poit.se 

 

http://www.poit.se/
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1 
Dnr SBN/2021:332 253   

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lekoseums styrelse inkom 2021-10-21 med en skrivelse till Osby kommun med ett 
önskemål gällande att förvärva fastigheten Tandläkaren 1 (BRIO-huset) för 100 000 kr.  

Se vidare under rubriken Ärende 
 
 

Finansiering 

Intäkt för försäljning är 100 000 kr. Det bokförda värdet är 1 549 033,59 kr och en 
direktavskrivning kommer att behöva ske vid en försäljning. 

Ett hyresavtal behöver upprättas med den nya fastighetsägaren vilket kommer att resultera 
en extern hyreskostnad á 340 000 kr per år.  

En minskad extern hyresintäkt från hyresgästen Lekoseum kommer att ske á 221 500 kr 
per år.  
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Beslutsunderlag 

Uppdrag avyttra fastigheten Osby Tandläkaren 1 – 2017-12-13 av kommunstyrelsen 
Beslut komplettera uppdraget att avyttra – 2018-10-29 av kommunfullmäktige 
Underlag för bud – Briohuset – 2021-10-21 från Lekoseum 
Förhandsbesked Tandläkaren 1 – 2021-11-03 av Miljö och byggnämnden 
Svar från Stiftelsen Lekoseum – 2022-02-01 från Lekoseum 
 

 

Ärende 

Beslut gällande försäljning 
2017-12-13 dnr: KS/2016:316 beslutade kommunstyrelsen följande ”Kommunchef Petra 
Gummesson får delegation att förhandla om och teckna köpekontrakt, villkorat av 
kommunfullmäktiges godkännande, för en försäljning av fastigheten Osby Tandläkaren 1 
(BRIO-huset).” 
 
2018-10-29 dnr: KS/2018:355 beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen ”Motion 
– Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 1”. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att 
komplettera beslutet från 2017 med följande beslut  

”Vid marknadsföring och försäljningskontakter skall tydligt anges att Osby kommun 
enbart förhandlar med seriösa intressenter med god egen ekonomi och avsikt att driva 
fastigheten Tandläkaren 2 enligt den plan för Södra Portenområdet kommunen tar fram” 

 

Bud från Lekoseum 
Styrelsen för Lekoseum har inkommit med ett bud á 100 000 kr för att förvärva 
fastigheten. Stiftelsen önskar även att inkromet i fastigheten värderat till 900 000 kr av 
Lekoseum tillförs stiftelsen i en inkromsöverlåtelse i samband med en fastighetsaffär. 
 
Se Bilaga ”Underlag för bud – Briohuset” 
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Förhandsbesked gällande ombyggnation 
Lekoseum har ansökt om ett förhandsbesked för att kunna förverkliga sina planer med en 
ombyggnation efter förvärv, Miljö och byggnämnden beslutade följande 2021-11-03 dnr: 
MBN-2021-944; 

”Som förhandsbesked ges att bygglov kommer att kunna beviljas när en komplett ansökan 
om bygglov lämnas in. Som villkor för förhandsbeskedet gäller att: 

1. Att de aktuella lokalernas brandskydd uppfyller krav enligt BBR med beaktande av 
räddningstjänstens yttrande och detaljplanens bestämmelser om utrymningsvägar. 
Brandskyddsbeskrivning upprättad av certifierad sakkunnig brand ska bifogas 
bygglovsansökan. 

2. Att ventilationsanläggningen uppfyller krav enligt BBR samt detaljplanens 
bestämmelse om skydd mot störningar (m1). 

3. Att lokalen uppfyller gällande krav på tillgänglighet. Om avsteg från kraven behövs ska 
detta godkännas av en certifierad sakkunnig tillgänglighet. 

4. Att verksamhetens behov av personal- och besöksparkering kan lösas inom rimligt 
gångavstånd från huvudentrén. Verksamheten parkeringsbehov och redovisning av hur det 
kommer att lösas ska redovisas i bygglovsansökan.” 

Se Bilaga ”Förhandsbesked” 

Skrivelse två från Stiftelsen Lekoseum 
2022-02-01 inkom Stiftelsen Lekeseum med en skrivelse till Osby kommun där Stiftelsen 
Lekoseum inte utgör några hinder för utvecklande av verksamheten vid ett övertagande av 
fastigheten. 
 
Se bilaga ”Svar från Stiftelsen Lekoseum” 
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Fakta om fastigheten 
Fastighetsyta: 3 935 kvm 
Byggnadsyta: 11 148 kvm 
Byggnadsår: 1930, tillbyggd 1950 därefter till- och ombyggnad i olika omgångar 1980-
1990.  
Bokfört värde: 1 549 033,59 kr 
Övrigt: Grundstommen och den stora delen är betong med betongbjälklag, resterande 
delar är av trä.  

Hyresgäster: Osby kommun använder ca 740 kvm (kuben) för daglig verksamhet och 
Lekoseum hyr ca 732 kvm 

Driftkostnad 2021: 1 776 200 kr (Basvärme i stora delar av fastigheten som är 
tomställd), vid det fall att hela byggnaden används på ett ändamålsenligt vis skulle 
drifkostnaden enligt nyckeltal från REPAB Fakta kontor 2021 vara ca 400 kr per kvm 
vilket resulterar i en driftkostnad á 4 459 200 kr per år. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till  

Fastighetschef 
Kommunstyrelsen 

Mathias Karlsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Fastighetsförvärv del av Barnvagnen 1 
Dnr SBN/2022:119 252   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att förvärva del av 
fastigheten Osby Barnvagnen 1 samt godkänna köpeavtalet och uppdra 
samhällsbyggnadschefen att underteckna köpebrev och genomföra fastighetsförvärvet. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Projektering har skett av en ny ishall med en möjlighet att i framtiden bygga till sporthall, 
restaurang, bowlinghall och simhall. Avsikten är att placera den nya ishallen på del av 
fastigheten Barnvagnen 1.  

Förhandling har skett med nuvarande fastighetsägare Barnvagnen Fastighets AB; 
Markytan uppgår till 22 065 kvm till en kostnad av 2 400 000 kr.  
 
Markundersökningar har skett av marken och följande slutsatser görs: 

 Den miljötekniska undersökningen har visat på avfallsblandade fyllnadsmassor 
med en volym om ca 6 900 m3 finns inom fastigheten. Massorna innehåller 
förorenande ämnen, medan grundvattnet i huvudsak visar låga föroreningsnivåer. 

 Utförd riskbedömning visar att påträffade föroreningar inte utgör en risk för 
människors hälsa som kan anses vara oacceptabel. Ej heller grundvatten eller 
ytvatten riskerar att påverkas negativt. Tungmetaller har påträffats som kan 
föranleda risk för markmiljöns funktion, dock anses markekosystemen ha 
utvecklats och anpassats till de aktuella massorna varför ett behov av 
efterbehandling inte föreligger. 
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 Åtgärdsutredningen visar att avfall bör hanteras i så liten utsträckning som möjligt 
vid anläggandet av idrottsanläggningen. Avfallet medför endast en mycket liten 
miljöpåverkan där det ligger men kan medföra stora miljömässiga effekter om det 
schakts ur och transporteras bort för omhändertagande. Mängden avfallsblandade 
massor inom området för den planerade ishallen är dock relativt litet och bör 
schakts ur vid anläggandet av byggnaden. 

Finansiering 

Finansiering sker genom att investeringsmedel tas från projekt 1630 Ishall 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal – Del av Barnvagnen 1 

Åtgärdsutredning Barnvagnen 1 av Tyréns, 2020-10-16 

PM – Projekteringsunderlag Geoteknik för Osby Ishall, 2020-12-18 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschef 
Fastighetschef 

 

Mathias Karlsson  Anders Edwall  
Samhällsbyggnadschef  Fastighetschef  
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UPPDRAG 301756, Osby ishall  

Titel på rapport: Osby Ishall 

Status: Underlag till kalkylhandling 

Datum: 2020-12-18 

MEDVERKANDE  

Beställare: Osby kommun 

Kontaktperson: Anders Edwall 

  

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Johan Grip 

Handläggare: Paul Myhrberg 

Kvalitetsgranskare: Hans Wennerberg 

REVIDERINGAR  

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG 

Version: X.Y exv. 1.0 

Initialer: Namn, Företag 

 

Uppdragsansvarig: Johan Grip 

Datum: 2020-12-18 

Handlingen granskad av: Hans Wennerberg 

Datum: 2020-10-23 
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1 OBJEKT 

Tyréns AB har på uppdrag av Osby kommun utfört en geoteknisk och hydrogeologisk 

undersökning i samband med framtagande av systemhandling och kalkylunderlag för 

en ny ishall i Osby. 

Anders Edwall har varit beställarens kontaktperson. Johan Grip har varit 

uppdragsansvarig på Tyréns AB. Paul Myhrberg har varit geoteknisk handläggare. 

Intern granskning har utförts av Hans Wennerberg. 

I samband med att Tyréns utfört en miljöteknisk utredning av fastigheten Barnvagnen 

1 utfördes JB-sonderingar och provgropsgrävningar i 5 resp. ca 30 punkter. Den 

miljötekniska provgropsgrävningen har senare kompletterats med ytterligare 

provgropar för att verifiera torvmäktigheter i 5 punkter. 

JB-sondering drevs till bergfritt djup om 7 meter under markytan. I de fall berg 

påträffats inom detta intervall har sondering drivits 3 meter ned i berg för att verifiera 

bergförekomsten. 

Resultat från den miljötekniska utredningen avseende jordlagerförhållanden och 

grundvattenförhållanden har inarbetats i denna rapport.  

ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Utförd undersökning syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska och hydrogeologiska 

förutsättningarna inför projekteringen av ishall. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför 

fortsatt projektering. Denna PM är dock avgränsad till själva ishallen. 

 

Fig 1; Transparanta byggnader i gul, grön, blå och rosa avser nya byggnader. Norr är uppåt i 

bild. 

Inom området varierar nivåerna inom intervallet +79 och +85. 
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2 UNDERLAG FÖR DENNA PM 

Föreliggande Projekteringsunderlag anknyter till en MUR (MARKTEKNISK 

UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK, daterad …..  Resultatet från undersökningen 

redovisas i sin helhet i ovan angivna MUR. 

 

3 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION 

Ishallen har de ungefärliga planmåtten 63 X 95. Ishallen är tänkt att utföras med en 

prefabricerad stål- och betongstomme och grundläggas på separata 

grundplattor/grundsulor samt med golv som ”golv på mark”.  

 

 

4 MARKFÖRHÅLLANDEN 

4.1 TOPOGRAFI 

En stor del av området har tidigare använts till att deponera sopor 

 

Inmätta marknivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +79,6 och 

+84,4.  

4.1 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN 

Inom området utgörs jordarna, under ett tunt lager av humusjord, av fyllning. 

Fyllningen är heterogen i sin sammansättning och innehåller grus, sand, tegel, 

hushållssopor mm. 

Fyllningen underlagras av sand eller grus alternativt av morän. 

Fyllningen och den naturligt avsatta jorden mellanlagras ställvis av torv eller gyttja.  

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, 

se MUR. 

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

I de installerade grundvattenrören noterades att grundvattennivån varierade mellan nivåerna + 

78,3 och + 79,7 dvs ca 1,5 till 3,2 m under markytan. 

5 SAMMANSTÄLLNING AV JORDARTERNAS EGENSKAPER 

Eftersom endast provgrävning kunnat genomföras så har parametrar för jordlagrens egenskaper 

tolkats från TKGeo kap.13 och TR Geo vad avser inre friktionsvinkel ɸ´ och E50 

Varvid nedanstående värden utvärderats:  

 

Sandig morän   ɸ´ =35O – vilket motsvarar löst lagrad morän. 
 

Sandig morän    E50=10 MPa 
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Materialparametrar med angivet karakteristiska värden för inre friktionsvinkel ɸ´ och E-

modulerna har utvärderats med stöd av SS-EN 1997-1:2005 (Eurokod 7: TK GEO.). 

 

6 REKOMMENDATIONER 

6.1 GRUNDLÄGGNING 

Grundläggningsförhållandena för den planerade ishallen är generellt sett goda. Grundläggningen 

kan ske på valfritt sätt i de befintliga jordlagren sedan mulljord, torv och fyllning schaktats ur.  

Sanden och moränen tillhör enligt AMA Anläggning 17 tjälfarlighetsklass 1 - 2. Grundläggning 

ska utföras i torrhet och i icke tjälad jord. Frostfritt djup skall uppnås för lastbärande delar av 

grundläggningen, t.ex. genom schakt och ersättning med grovt fyllnadsmaterial till erforderligt 

djup. Ett dränerande skikt och kapillärbrytande lager ska anläggas under grundläggningen. 

Eventuellt fyllnadsmaterial för grundläggningen ska utföras med friktionsmaterial av lägst 

materialtyp 3A. Fyllningsarbete ska utföras och packas i enlighet med AMA Anläggning 20 så att 

egenskaper enligt tabell 2 nedan uppnås. 

Vi högre uppfyllnader än 0,5 m skall packningskontroll utföras. 

Eventuella, stenar och block får ej förekomma närmre underkant grundsulor än 0,5 m. 

6.2 SCHAKTARBETEN 

Allt schaktarbete ska utföras enligt AMA Anläggning 17 Vid schaktarbetet skall föreskrifter och 

rekommendationer i ”Schakta säkert – En säkerhet vid schaktning” utgiven av AB Svensk 

Byggtjänst 2015 beaktas. 

 

Vid schakt måste man beakta: 

- Tillrinnande yt- och sjunkvatten ska omhändertas i lämpliga pumpgropar inom schakten. 

Grundvattennivå ska hållas minst 0,5 meter under lägsta schaktbottennivå. 

- Terrassen ska skyddas snarast efter frischaktning. Om terrassen förstörs ska utskiftning 

utföras. Schakter i sanden som är temporära, låga (max 2 m) samt där människor inte 

har för avsikt att vistas kan utföras med släntlutning 1:1,5.  

- Schaktbottenbesiktning ska genomföras av geotekniskt sakkunnig. 

6.3 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR 

Hårdgjorda ytor dimensioneras för underbyggnad av material typ 4A. 

VA-LEDNINGAR 

Kan utföras på normal ledningsbädd. 

7 DIMENSIONERING OCH /ELLER BERÄKNING 

7.1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS 

Planerad konstruktion avseende grundläggning hänförs till geoteknisk kategori 1 (GK 2) och 

säkerhetsklass 2 (SK 2). 

7.2 SAMMANSTÄLLNING AV GEOKONSTRUKTIONENS DIMENSIONERANDE VÄRDEN 

Grundläggningen dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997). Beräkningar i brott- och 

bruksgränstillstånd utförs med parametrar och partialkoefficienter enligt tabell 2 och 3 nedan.  
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Referensvärden avseende jordarternas tunghet har angivits med stöd av SGI Information 1. 

Tungheter angivna inom parentes avser effektiva tungheter, motsvarande materialets tyngd 

inom en vattenmättad zon. 

 

Tabell 1 Medelvärden för jordparameterar. 

Material Nivå Tunghet  (´) 

(kN/m
3

) 

 Hållfasthets

egenskaper 

Deformationseg

enskaper 

 

Ny fyllning 

av grovkornig 

mineraljord* 

- 20 (13)  𝜙´ = 37° 
 

𝐸 = 30 𝑀𝑃𝑎  
 

Naturligt lagrad 

friktionsjord 

 

- 22 (12)  𝜙´ = 35° 𝐸 = 10 𝑀𝑃𝑎  

*Förutsatt att packning utförs enligt AMA Anläggning 17. 

 

Dränerad hållfasthetsparameter reduceras enligt tabell 2 nedan. Övriga parametrarar, jordens 

tunghet, modul kan direkt ansättas som dimensionerande parameter, enligt partialkoefficienter 

och omräkningsfaktorer angivna i tabell 2 och sambandet.  

𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑚
∙ 𝜂 ∙ �̅� 

där  

�̅� Vald geoteknisk parameter enligt tabell 2 

𝛾𝑚 Fast partialkoefficient enligt tabell 3 

 

Dimensionerande värde på friktionsvinkeln ges enligt  

 

𝜙𝑑 = tan−1 (
1

𝛾𝑚
∙ 𝜂 ∙ tan �̅�) 

 

 

 

 

Tabell 2 - Värde för den fasta partialkoefficienten. 

Egenskap 𝜸𝒎 

 

Dränerad 

hållfasthetsparameter 

(𝜙′) 

1,3 

Modul (𝐸) 1,0 

Tunghet (𝛾) 1,0 
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Tabell 2 Partialkoefficienter för osäkerhet i beräkningsmodell 

BERÄKNINGSMODELL γrd 

Bärighetsberäkning enligt allmänna bärighetsekvationen  1,0 

Sättningsberäkning där medelvärdet av 3 metoder utnyttjas 

enligt VV publ 1996:1 bilaga 9-2  

1,0 

Differensättningsberäkning enligt TD Plattgrundläggning.  1,3 

 

DIMENSIONERANDE GRUNDVATTENNIVÅ 

När man dimensionerar tanken för upptryck så bör man anta att grundvattennivån kan antas 

stiga till i nivå med nuvarande markyta. 

8  FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 

I och med att föreliggande PM utförts i ett tidigt skede så måste kompletterande undersökningar 

utföras. Bland annat behövs förtätande av undersökningspunkterna samt sonderingar som 

underlag för utvärdering av jordparameterar. 
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SAMMANFATTNING

Osby kommun har för avsikt att exploatera de södra delarna av fastigheten Barnvagnen 1 i Osby
med bl.a. en ishall, fotbollsplaner m.m. Inom fastigheten har det under en längre tid bedrivits
industriell verksamhet och det finns uppgifter om att avfall deponerats, vilket har konstaterats
från genomförd miljöteknisk markundersökning av Tyréns AB från 2017.

Osby kommun har gett Tyréns AB i uppdrag att genomföra en åtgärdsutredning kring lämplig
hantering av avfallsmassorna inom Barnvagnen 1. Utredningen ska ge Osby kommun möjlighet
att jämföra olika alternativ för hantering av avfallsmassor i samband med kommande
entreprenadarbeten.

Som underlag till åtgärdsutredningen har en kompletterande miljöteknisk markundersökning
utförts inom de södra delarna av Barnvagnen 1. Undersökningen syftar till att avgränsa
förorening i jord och grundvatten i plan och djup samt för att får en uppfattning om avfallets
sammansättning. Undersökningsresultatet ligger till grund för framtagandet av riskbedömning,
åtgärdsutredning och kostnadsuppskattning för den framtida exploateringen av
idrottsanläggning.

Utförda undersökningar har omfattat provgropsgrävning med grävmaskin med uttag av jord i 22
punkter samt installation av grundvattenrör med uttag av grundvattenprov. Genomfört
fältarbetet visade att delar av undersökningsområdet är utfyllt med sand och grus. I 13
provpunkter påvisades fyllningen innehålla hushållsavfall (papper, plast, glas) och tegel. I fåtal
provpunkter påvisades även fyllningen innehålla bygg- och rivningsavfall. Mäktigheten på
fyllningen varierar mellan 0,2 m u my och till som mest 2,0 m u my, men där den generella är
mäktigheten understiger en meter. Avfallsmassorna utgör ca 6 900 m3.

I syfte att avgöra om avfallsmassor kan lämnas kvar inom fastigheten har en platsspecifik
riskbedömning genomförts. Representativa halter för avfallet har tagits fram och jämförts mot
beräknade platsspecifika riktvärden. Resultaten påvisar att det inte finns någon risk för
människors hälsa som kan anses vara oacceptabel. Ej heller grundvatten och ytvatten riskerar att
påverkas negativt. Däremot påvisas att det kan finnas en risk för markmiljöns funktion inom det
undersökta området. Däremot blir slutsatsen, efter genomförd riskkaraktärisering att
markekosystemen som finns i jorden har utvecklats och anpassats till de massorna som finns på
fastigheten, varför ett behov av efterbehandling inte föreligger.

I syfte att avgöra möjligheter för urschaktning och borttransport av massor, samt lämpliga
mottagningsanläggningar, har en möjlighetsutredning utförts. Utredningen har givit svar på
vilka mottagningsanläggningar som är relevanta för mottagning av massor samt vilka kostnader
detta skulle föra med sig.

Avslutningsvis har fem olika scenarier ställts upp och värderats mot varandra, i syfte att beskriva
för och nackdelar med olika åtgärdsinriktningar. Tyréns rekommenderar att avfallsmassor
schaktas ur under planerade större byggnader som ishall och simhall om dessa förläggs längst i
söder, men lämnas kvar under övriga ytor.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Osby kommun har för avsikt att exploatera de södra delarna av fastigheten Barnvagnen 1 i Osby.
Området ska exploateras med idrottsanläggningar (ishall, fotbollsplaner m.m.).

Inom den norra delen av Barnvagnen 1 har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1940-talet
och inom den södra delen av fastigheten har avfall deponerats under en okänd tidsperiod, men
sannolikt mellan åren 1950- till 1970-tal. Tidigare genomförd undersökning har påvisat
fyllnadsmassor blandat med hushållsavfall med en mäktighet kring 1 meter i marken.

Vid tidigare utförd miljöteknisk inventering i form av MIFO fas 2 har föroreningen inom
fastigheten bedömts utgöra riskklass 3. Klassningen baserades på att området utgörs av en
inhägnad större outnyttjad grönyta och analysresultaten för grundvatten påvisade att spridning
av förorening till grundvattnet vara låg.

Figur 1. Sydöstra delarna av Osby tätort och närliggande industriområde. Röd markering och pil markerar
läget för undersökningsområdet. Flygbilden är hämtad från eniro.se 2020-06-01.

1.2 SYFTE

Den miljötekniska markundersökningen syftar till att avgränsa förorening i jord och grundvatten
i plan och djup samt för att får en uppfattning om avfallets sammansättning inom de södra
delarna av Barnvagnen 1. Undersökningsresultatet ligger till grund för framtagandet av
riskbedömning, åtgärdsutredning och kostnadsuppskattning för den framtida exploateringen av
idrottsanläggning.
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1.3 PROJEKTBESKRIVNING

Inför den planerade exploateringen inom Barnvagnen 1 behöver Osby kommun hantera frågan
med de förorenade fyllnadsmassorna.

En inledande analys av situationen baserat på tidigare undersökningar visar att de förorenade
massorna grovt sett kan hanteras på två sätt, antingen transporteras de bort, eller tillåts de ligga
kvar. Inom denna utredning utreds dessa åtgärder och ställs mot varandra. Respektive metod
kan utredas med hjälp av olika teknik/åtgärder, se figur 2.

Figur 2. Åtgärdsmöjligheter för hantering av avfallsmassor inom Barnvagnen 1, Osby.

För att kunna bedöma möjligheter för respektive åtgärdsalternativ har ytterligare utredningar
genomförts vad gäller både fältarbeten och skrivbordsutredningar. Vissa utredningsområden
gäller för samtliga åtgärdsmöjligheter, såsom

· Bestämning av fyllningens volym och fördelning mellan jord och hushållsavfall
· Bestämning av nyckelparametrar för vidare hantering (tex. TOC och glödrest)
· Bestämning av karakteristisk föroreningsnivå i fyllning

Därtil har följande undersökningar och utredningar genomförts, kopplat till respektive
åtgärdsmöjlighet.

Borttransport utan sortering
· Bedömning av kostnader för entreprenadarbeten
· Utredning av möjliga mottagningsanläggningar för fyllning
· Bedömning av kostnad för transport och mottagning av fyllning
· Analys av värmevärde och askhalt

Sortering före borttransport
· Utredning av möjligheter för sortering/siktning på plats
· Bedömning av kostnader för entreprenadarbeten
· Utredning av möjliga mottagningsanläggningar för ej byggbar fyllning
· Bedömning av kostnad för transport och mottagning för ej byggbar fyllning
· Analys av värmevärde och askhalt

Övertäckning
· Inhämtning av underlag för riskbedömning
· Miljögeoteknisk riskbedömning
· Bestämning av deponigasproduktion
· Provtagning och kontroll av grundvatten

Gräva bort fyllnadsmassor Lämna kvar fyllnadsmassor

Övertäckning StabiliseringSortering före
borttransport

Borttransport
utan sortering
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2 TIDIGARE UTREDNINGAR
Det har gjorts ett flertal utredningar och undersökningar inom Barnvagnen 1. Nedan redovisas
tidigare undersökningar.

· Osby kommun, Inspektionsprotokoll från platsbesök på fastigheten Barnvagnen 1 i Osby
kommun, Osby kommun, daterad 2018-11-05.

· Structor, MIFO fas 2 - undersökning av del av fastigheten Barnvagnen 1, f.d. Brio
Barnvagnar, Osby Kommun, daterad 2018-06-08. Tyréns AB har ej haft tillgång till
dessa.

· Tyréns AB, miljöteknisk markundersökning MIFO fas 2, barnvagnen 1, Osby kommun,
daterad 2017-03-27.

· Länsstyrelsen Skåne, MIFO-fas 1 inventering Fd Brio barnvagnar, idag KAK mekaniska
AB, IDnr F1273-0072, daterad 2003-03-04 uppdaterad 2012-08-14.

3 OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN

3.1 GENERELL OMRÅDESBESKRIVNING

Fastigheten Barnvagnen 1 ligger strax sydöst om centrala delarna av Osby, se figur 3.
Barnvagnen 1, i sin helhet, är ca 5 ha stort varav det aktuella undersökningsområdet utgör
ungefär hälften av ytan, 2,3 ha. Den norra delen av fastigheten utgörs av industribyggnader och
hårdgjorda ytor. De södra delarna av fastigheten utgörs av obebyggt, outnyttjat område som är
igenvuxet med träd, buskar och sly. Undersökningsområdet är omgivet av ett idrottsområde
(Osby nuvarande ishall, fotbollsplaner och tennisplaner) i väst, och i öst, nord och söder av
industriområden.

Figur 3. Karta visar aktuellt undersökningsområde (röd linje) inom fastigheten Barnvagnen 1. Satellitbild från
eniro.se

3.2 DETALJPLAN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Barnvagnen 1 ingår i detaljplan 11-OSS-289/52 som vann laga kraft 29 augusti
1952. Enligt detaljplanen är området planlagt för industriändamål. Den sydvästra kanten av
barnvagnen 1 är planlagt för allmän plats, park och plantering.
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3.3 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOSKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta ligger undersökningsområdet inom ett utfyllt område som omges och
underlagras av morän. Utifrån tidigare genomförd undersökning från 2017 består fyllningen i
området av sand och grus med inslag av deponirester. Den naturliga jorden i består av siltig
morän och sandig morän. Fläckvis påträffades även torv och sand.

Grundvattenströmningsriktningen torde vara ostlig-sydostligt, i riktning mot Osbysjön som
ligger 650 m sydost om fastigheten. I tätbebyggda områden kan dock den ytliga
grundvattenströmningen lokalt vara påverkad av dräneringar och liknande.

3.4 KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDE

Områdets känslighet vid framtida användning där området är planerat att utgöras av ett större
sammanhängande idrottsanläggning med b.la. ishall och fotbollsplaner bedöms som måttlig.

Närmsta skyddsvärdnatur är Osbysjö som ligger ca 650 meter sydost om fastigheten, i övrigt
återfinns inga skyddsvärden i from av natura 2000-område eller dylikt i närheten av fastigheten.
Undersökningsområdet skyddsvärde bedöms därmed som lågt.

4 VERKSAMHETSHISTORIK
Inom den norra delen av fastigheten Barnvagnen 1 har industriell verksamhet bedrivits sedan
1940-talet. Sedan 1960-talet och in på 2000-talet har verksamheten omfattat ytbehandling av
metalldelar till barnvagnar. På senare år har ett företag som bygger inredningar bedrivits sin
verksamhet inom Barnvagnen 1. Tidigare ytbehandlingsverksamheten har omfattat bland annat
ytbehandling i krom- och nickelbad, avfettning (med alkaliska avfettningsmedel) och betning
(syrabad). Processvattnet har renats i en reningsanläggning inom området och därefter avletts
till det kommunala spillvattennätet. Vidare har även verksamheten förbrukat
petroleumprodukter, vilka har förvarats i markförlagda tankar. Den senare tillverkningen av
inredningar har inneburit hantering av bland annat lösningsmedel, färg, förtunningsmedel,
härdningsmedel och smörjolja (Osby kommun, 2013).

Den södra delen av fastigheten är idag i huvudsak obebyggd, bortsett från ett mindre långt skjul
som återfinns längs den östra fastighetsgränsen. Området är bevuxet med träd, buskar och sly.
Det finns vaga uppgifter om att det ska ha funnits ett mindre snickeri inom denna del av
fastigheten. Det finns ingen känd information som tyder på att den industriella verksamheten
inom den norra delen av fastigheten skulle haft direkt påverkan på det södra skogbeklädda
området på fastigheten.

Enligt uppgifter från en inventering av avfallsupplag i Osby kommun togs ett granbevuxet
kärrområde i anspråk på 1950-talet för hantering av avfall. Deponeringsverksamheten ska ha
pågått i ca 10 år. Delar av detta område är idag bebyggt (nuvarande Ishall och klöverhallen).
Enligt uppgifter från länsstyrelsen har deponin använts för hushålls- och industriavfall samt
ospecificerat miljöfarligt avfall, även från andra kommuner (Länsstyrelsen, 2017)
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5 BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR
Inom den f.d. deponin kan en rad olika föroreningar förekomma. Utifrån tidigare genomförd
markundersökning är det framför allt metallföroreningar och PAH som kan misstänkas
förekomma. Branschspecifika föroreningar för kommunala deponier är utöver ovan nämnda
ämnen även vanligt förekommande med klorerade- och icke-klorerade lösningsmedel, klorerade
hydrokarboner, fenoler, olja, närsalter och petroleumämnen.

6 RIKTVÄRDEN

6.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN FÖR JORD

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverkets, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden
för KM eller MKM användas, se Tabell 1.

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009)
Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m
nedströms området skyddas

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande organismer

Nuvarande markanvändning inom undersökningsområdet bedöms närmst motsvara mindre
känslig markanvändning (MKM), detta då området utgörs av en större oanvänd grönyta. Framtida
planerade markanvändning bedöms närmst motsvara (MKM).

I händelse av återanvändning av massor på annan plats har erhållna analysresultat jämförts med
haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.

6.1 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR JORD

Som utgångspunkt för beräkningarna i denna rapport används scenariot för mindre känslig
markanvändning, utifrån vilket vissa parametrar ändrats för att ge en större överenstämmelse
med det aktuella området. Som beräkningsverktyg används Naturvårdsverkets
beräkningsprogram, version 2.0.1 från 2016-07-06.

Tabell 2 nedan beskriver och ger motiv för de modellparametrar som är av stor vikt eller som har
förändrats i förhållande till ett scenario för mindre känslig markanvändning. En noggrann
beskrivning av samtliga ingående parametrar och beräkningsformler återfinns i
Naturvårdsverkets rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009). I tabellen anges som jämförelse även
modellvärlden för de generella riktvärdena presenterade av Naturvårdsverket.
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Tabell 2. Modellparametrar för beräkning av platsspecifika nivåer för generellt riktvärde för känslig och
mindre känslig markanvändning för jämförelse.

Exponeringsväg och
modellparameter

Jämförvärden Platsspecifik bedömning
KM MKM Värde Motivering

Intag av jord
Vistelsetid barn (d/år) 365 60 200 En vistelsetid om 200 dagar

per år skulle medföra 5 dagar
i veckan, året om.
Hudkontakt har begränsats
till 120 dagar som för KM,
bör vara lämplig för
Barnvagnen 1.

Det är inte omöjligt att det i
framtiden uppförs byggnader
på området men man vistas
huvudsakligen utomhus.

Vistelsetid vuxen (d/år) 365 200 200
Intag av jord barn (mg/d) 120 80 120

Intag av jord vuxen (mg/d) 50 20 50

Hudkontakt
Vistelsetid barn (d/år) 120 60 120

Vistelsetid vuxen (d/år) 120 90 120

Inandning av damm
Vistelsetid barn (d/år) 365 60 200
Vistelsetid vuxen (d/år) 365 200 200
Inomhus/utomhus Inomhus Inomhus Inomhus

Inandning av ångor
Vistelsetid barn (d/år) 365 60 200
Vistelsetid vuxen (d/år) 365 200 200

Inomhus/utomhus Inomhus Inomhus Inomhus
Intag av grönsaker
Intag barn (kg/år) 90 90 90 Naturvårdsverket anger 5

kg/år för liknande
naturområden. De
antaganden som anges här
medger 6 kg för barn och 10
kg för vuxna.

Intag vuxen (kg/år) 150 150 150

Andel växter från aktuellt
område (%)

10 0 6,6

6.1.1 VISTELSETIDER

Området kommer omfatta en idrottsanläggning där vistelsetiden bedöms vara i begränsad
omfattning, varför fem dagar i veckan eller 200 dagar per år föreslås som exponeringstid för
både vuxna och barn. På samma sätt som för beräkning av KM begränsas exponering med
hudkontakt till 120 dagar per år.

När området kommer ombildas till idrottsanläggning kommer ungdomar (bedömt 8–12 år) att
kunna vistas mer fritt i området i jämförelse med idag, men det är inte sannolikt att de skulle
nyttja området mer än 5 dagar i veckan året om.

Det planeras inte för några bostadsbyggnader eller kontorsbyggnader inom området, däremot
planeras det för en ishall, fotbollsplaner och simhall. Vistelsetiden i ishallen är beräknad till 5
dagar i veckan i modellen. Konstruktionen av en ishall skiljer sig i alla avseenden från ett
bostadshus, som är utgångspunkten i modellberäkningen. Dock har detta scenario bibehållits
för enkelhetens skull, och det bidrar med en mycket stor säkerhetsmarginal.

6.1.2 INTAG AV VÄXTER

En exponeringsväg som står ut bland de övriga och som är något mer komplex är intaget av
växter. Baserat på den markanvändning som är aktuell och som beskrivs ovan kommer det inte
att ske någon omfattande planerad odling inom området. Det är fullt möjligt, och sannolikt
troligt, att det spontant kommer att växa ätbara växter som människor vill plocka, t.ex. såsom
bär.

I Naturvårdsverkets scenario för MKM antas att 0 % av en människas intag av växter kommer från
det aktuella området. Detta scenario bedöms inte vara applicerbart på Barnvagnen 1 efter
färdigställandet, främst med motivet att det inte kan uteslutas att det kommer förekomma
ätbara växter på platsen.

I föreliggande riskbedömning antas därför istället ett växtintag på 6 kg för barn och 10 kg för
vuxna per dag, vilket motsvarar 6,6 % av en människas årliga växtintag. Detta antagande

=i:.-c TYRENS 



Uppdrag: 305380, Utökade undersökningar inom Kv. Barnvagnen 1
i Osby kommun

2020-10-16
Beställare: Osby kommun Slutrapport

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Åtgärdsutredning Osby ishall.docx

12(30)

bedöms vara konservativt beräknat med god marginal. Det baseras dels på framtida
platsspecifika förhållanden samt Naturvårdsverket beräkning av tillåtliga halter vid sluttäckning
av deponier. I denna beräkning antar Naturvårdsverket att en människa kan konsumera 5 kg
växter per år från ett sådant område (Naturvårdsverket, 2010). En sluttäckt deponi utgör i de
allra flesta fall ett naturområde för rekreation tillgängligt för allmänheten som i viss utsträckning
överensstämmer med den framtida markanvändningen vid Barnvagnen 1, som dock kommer att
vara mer välplanerad och ge ett mindre utrymme för spontant växande ätbara växter.
Intag av fisk har inte beaktats. Osbysjön som är närmast möjliga recipient ligger på ett relativt
långt avstånd från undersökningsområdet, varför eventuell påverkan av föroreningar som når
sjön och tas upp i fisk bedöms som irrelevanta.

6.1.3 MODELLPARAMETRAR FÖR MARKMILJÖ

Vilka markekosystem som har funnits inom området innan avfallet deponerades är inte relevant
. En stor mängd massor har tillförs och överlagrar den tidigare våtmarken. De

markekologiska system som funnits i området kvävs och raderas. I en kombination av de rester
av ekosystem som följer med tillförda massor skapas nya markekosystem genom en naturlig
succession som pågår under lång tid.

SGI resonerar kring skyddsnivåer för markmiljön i publikation 27 (SGU, 2016). Slutsatserna blir
bland annat att skillnaden i skydd för markmiljön mellan olika områden såsom bostadsområden
och industriområden ligger i hur stor nyttan markmiljön har för människan och det skydd för
arternas egenvärde som alltid finns.

I modellen för beräkning av platsspecifika riktvärden har ett skydd som motsvarar MKM använts,
att 50% av arterna i markekosystemet skyddas. Avseende det generella riktvärdet anses att det
är 50% av arterna i en tidigare opåverkad jord som ska skyddas. I fallet med Barnvagnen finns
det ingen opåverkad jord, utan de befintliga ekosystemen har uppstått i avfalls, och
fyllnadsmassorna då dessa tillförts området.

6.2 GRUNDVATTEN

Avseende grundvatten har erhållna analysresultat avseende PAH samt BTEX, alifater och
aromater jämförts mot SPBI:s rekommendationer ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer
och dieselanläggningar” (SPBI 2010, reviderad 2012). Den huvudsakliga exponeringsvägen för
föroreningar i grundvatten bedöms utgöras av att inomhusmiljön kan påverkas av att förorenade
ångor transporters in i byggnader. Vidare kan det inte uteslutas att det förekommer uttag av
grundvatten för bevattning, varför även denna exponeringsväg även beaktas.

Kommande byggnader inom undersökningsområdet kommer vara anslutna till kommunalt VA-
nät, varför exponeringsvägar via dricksvatten ej bedöms vara relevant.

Erhållna resultat för metaller har jämförts mot SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:02) samt SGU:s bedömningsgrund för
grundvatten (SGU 2013:01). För bedömning av halter har jämförelse gjorts även med
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2011:3).

7 MLJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Provtagning av jord utfördes den 23 och 24 juni 2020 av miljögeotekniker från Tyréns AB.
Provtagning har utförts som provgropsgrävning med hjälp av inhyrd grävmaskin.
Undersökningen har omfattat provtagning av jord i 22 punkter samt installation av
grundvattenrör i 4 st punkter. I 5 punkter har undersökning enbart omfattat okulär bedömning.
Provgropar har placerats utspritt inom undersökningsområdet i syfte att bedöma deponins
utbredning och sammansättning. Provtagningspunkterna redovisas på ritning 001MG01-001.

Totalt uttogs 39 st. jordprover i diffusionstät påse för fältanalyser samt för eventuella
laboratorieanalys. Prover uttogs som samlingsprov bestående av ca 25 stickprover från
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uppschaktade massor som samblandades till samlingsprov. Provtagningsnivåerna delades in
efter materialsammansättning eller färg- och luktindikation. Jordlagerföljder och
provtagningsdjup noterades tillsammans med andra iakttagelser beträffande typ av
deponirester, färg, lukt, samt eventuella andra iakttagelser, se fältanteckningar i bilaga 1.

Proverna förvarades mörkt och kallt under fältarbetet och under transport till laboratoriet.

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och i tillämpliga delar enligt SGF:s
fälthandbok för undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). Det innebär att krav ställs på
dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.

Proverna förvaras mörkt och kallt i fält samt under transport till laboratoriet.

7.2 FÄLTANALYSER JORD

Den relativa koncentrationen av lättflyktiga kolväten (VOC) i jordens porluft analyseras i samtliga
upptagna jordprov. Fältanalysen utförs med hjälp av ett PID-instrument (ION PhoCheck Tiger).
Instrumentet är mycket känsligt för föroreningar bestående av exempelvis bensin, dieselolja och
aromatiska kolväten samt vissa klorerade kolväten. Instrumentet är däremot inte särskilt känsligt
för tyngre oljeprodukter typ motor- eller smörjoljor.

Koncentrationen av tungmetaller fältanalyseras på samtliga upptagna jordprover med ett XRF-
instrument (Niton XL3t 950 GOLDD). XRF-instrumentet är framför allt användbart för att avläsa
metallerna bly (Pb), koppar (Cu), arsenik (As) och zink (Zn).

7.3 GRUNDVATTEN

Installation av 4 st grundvattenrör gjordes den 2 och 3 juli 2020. Installation av grundvattenrör
gjordes med PAH-rör, 50 mm diameter, med en till två meters filter i botten. Grundvattenrören
säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med bentonit runt röret i markytan.
Grundvattenrören har försetts med stållock för att skydda dem inför framtida provtagningar.

Omsättning och nivåmätning av grundvatten utfördes den 19 augusti 2020. Provtagning och
nivåmätning av grundvatten utfördes den 20 augusti 2020 med peristaltisk pump försedd med
plastslang.

Proverna förvaras mörkt och kylda i av laboratoriet anvisade provkärl under fältarbetet och under
transport till laboratoriet.

I samband med provtagning av vatten utfördes fältanalys av konduktivitet, temperatur och pH i
grundvatten med instrument av fabrikat HANNA-Instruments.

7.4 DEPONIGAS

I samband med den miljögeotekniska undersökningen genomfördes även Fluxboxmätningar.
Mätningarna genomförs genom att använda en fluxbox, vilket innebär att en behållare försedd
med två ventiler placeras på markytan. Till fluxboxen kopplats ett mätinstrument som suger in
luft från behållaren och mäter innehållet av eventuella deponigaser.

7.5 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING

Installerade grundvattenrör har mätts in med GPS. Grundvattenytans nivå har mätts med lod till
överkant rör. Inmätningen sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 samt i höjdsystem RH2000.

7.6 LABORATORIEANALYSER

Samtliga laboratorieanalyser på jord och grundvatten är utförda av Eurofins Environmental
Testing AB, som är ackrediterat av SWEDAC. Urvalet av jordprover för laboratorieanalyser har
gjorts med hänsyn till observationer i fält, resultat från utförda fältmätningar med PID- och XRF-
instrument.
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På utvalda jordprov har laboratorieanalys av PAH och metaller inkl. kvicksilver utförts. Tre
jordprover har analyserats med avseende på TOC och ett jordprov analyserades med avseende
BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten. På grundvattenprov har ett flertal ämnen analyserats.

Omfattning av laboratorieanalyser redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Sammanställning av antalet utförda laboratorieanalyser av olika medier och parametrar.
Ämne Jord Grundvatten
PAH-16 24 st 4 st
Metaller inkl. kvicksilver 24 st 4 st
Petroleumämnen 1 st -
BOD - 4 st
TOC 3 st 4 st
Klorid - 4 st
Sulfat - 4 st
N-tot - 4 st
P-tot - 4 st
NH4-N - 4 st

7.7 RESULTAT

7.7.1 FÄLTINTRYCK OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN

Vid fältarbetet observerades att stora del av undersökningsområdet är utfyllt med sand och grus.
I flertal punkter (20PG01, 20PG05-20PG08, 20PG12-20PG13, 20PG15, 20PG17, 20PG21-20PG22,
20PG24 och 20PG27) påvisades fyllningen av sand och grus som innehåller hushållsavfall i form
av papper, plast, glas m.m. samt tegel. I enstaka punkter påvisades innehåll av bygg- och
rivningsavfall (20PG14, 20PG16 och 20PG23). Mäktigheten på fyllningen varierar mellan 0,2 m u
my och till som mest 2,0 m u my. Vanligtvis är mäktigheten under en meter. Vid punkt 20PG16
noterades även en stark lukt av petroleum i uppschaktade massor. I flera provpunkter påvisades
att fyllningen underlagras av naturliga jordlager av torv och morän (se bilaga 1).

I provpunkterna (20PG10-20PG11, 20PG18, 20PG20, 20PG25-20PG26) noteras ingen fyllning
utan bedöms utgöras av naturligt material. De naturliga jordlagren inom undersökningsområdet
varierade mellan torv, siltig sand, sand och lera (se bilaga 1).

Uppmätta grundvattennivåer vid provtagningstillfället den 20 augusti 2020 i de 4
grundvattenrören noterades mellan 1,32 – 3,45 m u my, vilket motsvara nivån +77,57 och
+79,66 (se bilaga 2).

Grundvattnets lokala flödesriktning bedöms utifrån nu utför undersökning gå åt sydostlig
riktning mot Osbysjön.

7.7.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER

Resultat av utförda fältanalyser redovisas i bilaga 1. Vid mätning med PID-instrument erhölls
enbart låga utslag av flyktiga organiska ämnen, under <2 ppm, med undantag från punkt
20PG16 där detekterades 140 ppm och 250 ppm i uttagna jordprover.

Alla jordprover analyserades med XRF-instrument med avseende på tungmetaller. Tre jordprover
uppvisas höga halter, i 20PG13 påvisades hög halt av arsenik, i 20PG22 uppvisade hög halt av
zink, och i 20PG27 uppvisades bly och kadmium i hög halt. Höga halter har uppvisats i
jordprover med innehåll av hushållsavfall. Den högsta halten uppgår till 5798 mg/kg bly i
20PG27. I övriga punkter påvisades lägre halter i undersökta jordprov. Resultat från XRF-
mätningen ska enbart ses som en ungefärlig fältmätning för att se mönster i metallhalterna.

Grundvattnet har mätts med avseende på pH, konduktivitet och temperatur i de 4 installerade
grundvattenrör.
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7.7.3 LABORATORIEANALYSER JORD

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenade mark. En sammanställning av resultat och jämförelse med riktvärden redovisas i
bilaga 3. I bilaga 5 återfinns kompletta laboratorieanalysrapporter.

Resultat från laboratorieanalys på jord avseende metaller visar:

· Att barium överskrider riktvärdet för MKM i 10 av 24 jordprover
· Att halter av zink överskrider riktvärdet för KM i 10 av 24 jordprover
· Kopparhalter överskrider riktvärdet för MKM i 2 av 24 jordprover
· I ett flertal jordprover påvisas bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink i halter över

riktvärdet för KM
· I ett prov halter av zink över KM riktvärdet

Resultat från laboratorieanalys på jord avseende PAH påvisas halter över KM-riktvärdet i 9 av 24
jordprover.

För övriga analyserade metaller och PAH påvisas enbart halter under KM-riktvärdet. Vid
jämförelse med haltkriterier för MRR överskrids dess avseende ett eller flera av ämnen metaller
eller PAH i 18 av 24 analyser.

Resultat avseende BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten påvisade halter av alifater >C5-C16
och alifater >C16-C35 över KM-riktvärdet. Övriga alifatiska och aromatiska kolväten påvisade
enbart halter under riktvärdet för KM.

7.7.4 LABORATORIEANALYSER GRUNDVATTEN

I bilaga 4 redovisas analysresultat för analyserade grundvattenprov tillsammans med SPBI:s
Rekommendationer (2010, reviderade 2012), SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU
2013:01, Klass 1–5) samt med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2011:3).
Kompletta laboratorieanalysrapporter redovisas i bilaga 6.

Resultat från laboratorieanalyser av organiska ämnen påvisade enbart halter under jämförvärden
eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

Laboratorieanalysresultat avseende metaller påvisade generellt låga halter enligt SGU-rapport
2013:02. Analysresultat visar generellt halter mellan mycket låg halt och måttlig halt med
undantag för 20T01GV och 20T02GV. Resultat visar nickel och zink i mycket hög halt i prov
20T02GV och i 20T01GV påvisade hög halt av nickel.

Analysresultat av de ämnen som normalt kopplats till lakvatten från deponier, som kväve,
ammonium, BOD, konduktivitet m.fl. visar generellt mycket låga till måttliga halter med
undantag för ammonium i grundvatten från samtliga grundvattenrör som påvisar mycket hög
halt enligt SGU-rapport 2013:91. I grundvattenprov från två av fyra grundvattenprov visar på
måttlig halt av sulfat och i ett prov påvisas halt av sulfat i mycket hög halt.

7.7.5 RESULTAT DEPONIGASMÄTNING

Mätning visade inte på några halter av metan som lämnade markytan. Vid mätning var
atmosfärstrycket 980 hPa, tempreturen 19 grader och ingen nederbörd de senaste 24 timmarna.
Mätning genomfördes endast vid ett tillfälle och andra förutsättningar kan påverka resultaten.
Dock anses det inte som sannolikt att den ringa avfallsmängd som finns i marken kan
åstadkomma någon risksituation kopplat till deponigas.

7.7.6 RESULTAT VOLMBERÄKNING

Inmätning av områdets topografi, bestämning av markens respektive skikt samt
avfallsmassornas utbredning ger en volymsbestämning av fyllnadsmassor. Som beskrivs ovan är
fyllnadsmassorna inom området delade i inerta fyllnadsmassor närmast markytan och
avfalluppblandade fyllnadsmassor därunder.
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Inom området planeras det b.la. för att en ishall ska att uppföras. Hallens preliminära utbredning
har lagts som avgränsning i volymsberäkningen för att avgöra volymen av fyllnadsmassor som
påverkas av byggnaden.

Tabell 4 nedan sammanställer volymer för fyllnadsmassor inom området, delat i inerta och
avfallsblandade massor. Samt hur stor andel av massorna som ligger inom det preliminära läget
för de större byggnaderna (rödstreckad linje). Figur 4 visar utbredning och mäktighet hos inerta
massor medan figur 5 visar samma parametrar för avfallsblandade massor. Svarta kvadrater
visar provgroparnas läge där fyllnadsmassornas mäktighet har uppmätts. Mäktigheter inom
ytorna mellan provpunkterna har triangulerats och beräknats.

Tabell 4. Beräknade volymer av fyllnadsmassor inom Barnvagnen 1, Osby.
Volym (m3)

Hela området
Område för

planerad ishall
Fyllning inerta massor 5 400 1 200
Fyllning avfallsblandade massor 6 900 1 350

Figur 4. Utbredning och mäktighet av inerta fyllnadsmassor.

,, 

TYRENS 

V 

$ 
~ 

R 

□ 
□ □ 

l~ 
J' 

", 

□ 

□ 

□ ...................... 

', 
·rm1p,increment P Corp., Glcfl\9, USGS, FAO, 

', 

□ 

... 
Value 

-- Nivälinje 

r--, 
,, L __ I Ishall 

',,I'...._....,...._ D Provgrop 

....................... 
', 

I 
I 

', 
', 

', 

I 
I 

I 
' I / ............ ../ 

', 

I 
I 

I 

> 
I 

I 

S, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, E/r-i Japan, METI, Esri China 
(Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, anti the GIS User Community 



Uppdrag: 305380, Utökade undersökningar inom Kv. Barnvagnen 1
i Osby kommun

2020-10-16
Beställare: Osby kommun Slutrapport

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Åtgärdsutredning Osby ishall.docx

17(30)

Figur 5. Utbredning och mäktighet av fyllnadsmassor med avfall.

8 SAMLAD BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN
I detta kapitel ges en sammanställning av föroreningssituationen inom de delar av Barnvagnen 1
som blivit undersökt. Sammanfattningen baseras på Tyréns genomförda undersökningar från
2017 och 2020.

Resultat från utförda undersökningar av Tyréns från 2017 och 2020 visar att det generellt
förekommer förorening avseende metaller och PAH. Uppmätta halter varierar inom
undersökningsområdet, men generellt återfinns halter av PAH och ett flertal metaller över
riktvärdet för KM. Undantaget för barium och zink där halter generellt överstiger riktvärdet för
MKM och ställvis även bly, koppar och kvicksilver i halter över MKM. Vid undersökning från 2017
påvisades även halter av koppar och zink som överskrider gränsvärdet för farligt avfall.

Konstaterade föroreningar i fyllnadsmaterial bedöms utifrån fältiakttagelser härröra från framför
allt hushållsavfall men även bygg- och rivningsavfall. I fält påvisades att fyllnadsmassorna av
hushållsavfall är mycket utblandat med sand och grus. Således ligger inte avfallet separat i
marken, utan är väl utblandat med sand och grus. Det underlagrade, naturliga massorna,
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bedöms ej vara förorenade samt den sydvästra delen av undersökningsområdet, som i fält
påvisades enbart innehålla naturligt material (morän). Analysresultat för grundvatten visar
generellt på en låg föroreningsnivå, vilket tyder på att det inte förekommer någon spridning av
förorening från jord till grundvattnet.

9 RISKBEDÖMNING

9.1 PROBLEMBESKRIVNING

Inom fastigheten Barnvagnen 1 har två miljötekniska markundersökningar genomförts, vilka
visar på halter av vissa tungmetaller och PAH som överstiger Naturvårdsverkets generella
riktvärden för både känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
Konstaterade föroreningar bedöms endast finnas i fyllnadsmaterial som återfinns inom delar av
det södra området av Barnvagnen 1, se 4 och 5 för fyllningsutbredning. Påvisade föroreningar
bedöms härröra från hushållsavfall och delvis bygg- och rivningsavfall som återfinns i
fyllnadsmassorna. Inga delar av undersökningsområde bedöms vara mer förorenat än andra.
Utifrån genomförda analyser på grundvatten påvisas generellt inga förhöjda halter.

Scenariot för exponering av påträffade föroreningar är att området används som
idrottsanläggning där en ishall, fotbollsplaner m.m. kommer att anläggas. Det kommer finnas
byggnader, hårdgjorda ytor och ytor besådda med gräs.

Inom området finns 4 kategorier av skyddsobjekt:

· Människor som kommer vistas inomhus och utomhus

· Markmiljön i området

· Grundvatten som naturresurs

· Ytvatten (Osbysjön)

Människor som vistas eller kommer vistas i området kan komma i kontakt med föroreningarna.
Exponerings bedöms kunna ske genom direkt kontakt med jord (hudupptag och intag) via
inandning av damm och/eller ånga, samt går det inte utesluta via ätbara växter. Inget
dricksvattenuttag sker i området varför intag av påverkat grundvatten som dricksvatten kan
uteslutas. Även om inget dricksvattenuttag sker, bör grundvatten allt ses som skyddsvärt även
om det inte finns några påtagliga skäl. Även marklevande organismer exponeras för
föroreningar i jord. Markekosystem är viktiga för fortsatt utveckling av ekosystem.

Spridning av föroreningar, som påvisats från utförda laboratorieanalyser, kan ske via utlakning
till och spridning med grundvattnet till Osbysjön.  Spridning kan även ske genom förångning,
damning och genom upptag i växter (framför allt för förorening i ytlig jord).

Nedan redovisas föroreningskällan, spridnings- och exponeringsvägar, skyddsobjekt, geologi
samt markanvändning i en konceptuell modell.
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Tabell 5. konceptuell modell för Barnvagnen 1.

Föroreningskälla Spridningsvägar Exponering
Skyddsobjekt

Människor Miljö Naturresurser
Fyllnadsmaterial,

hushållsavfall, PAH
och metaller

Utlakning och
spridning till
grundvatten

Inandning
damm

Besökare
och

verksamma

Ytvatten-
ekosystem

Grundvatten

Upptag i växter

Direkt
kontakt med

jord
Mark-

ekosystem

Damning
Inandning av

ånga

Förångning
Intag av
växter

9.2 EXPONERINGSANALYS

I föregående kapitel har problembeskrivning, skyddsobjekt, exponeringsvägar och
spridningsvägar identifierats. Nästa steg i riskbedömningen är att sammanställa de halter av
föroreningar som skyddsobjekten kan exponeras för. Där har en representativ halt för metaller
och PAH räknats fram, för att få en uppfattning om vilken föroreningshalt som kan representera
området.

Marken där föroreningar påträffats inom Barnvagnen 1 utgörs i huvudsak av grusig fyllnadssand.
Underliggande djupare jordlager utgörs mestadels av morän men ställvis även lera och torv. I
fyllning förekom mycket hushållsavfall och bygg- och rivningsmaterial.

Fyllnadsmaterialet som utgörs av sand eller humushaltig sand som är ett genomsläppligt
material, vilket kan leda till ökad risk för spridning av föroreningar från jord till grund- och
ytvatten. Genomsläppliga jordar ökar även risken för spridning av flyktiga föroreningar i gasfas
till ytlig porluft.

Flera metaller binder hårt till organiskt material och från utförda undersökningar återfinns
humushaltig jord över stora delar av den ytliga jord, vilket innebär att spridning av metaller via
grund- och ytvatten bedöms minska något.

Utifrån uppmätta halter av metaller i grundvatten bedöms spridning vara begränsad. I
grundvatten provtagit inom området syns generellt låga halter av metaller och PAH. Vilket
indikerar att påträffade föroreningar är fastlagda i jordmatrisen eller har reda eventuella lösliga
föroreningar spridits, då utfyllningen har legat på platsen under en längre tid.

9.3 REPRESENTATIV HALT FÖR JORD

Ett områdes representativa halt beskriver Naturvårdsverket (2009b) som den halt som bäst
representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att risken underskattas.
För att kunna bedöma föroreningssituationen och dess risk i jord och grundvatten har
beräkningar av medel-, median och medelvärdets övre konfidensnivå vid 95% konfidens (UCLM95)
genomförts. Syftet med beräkningarna är att kunna ta fram en representativ halt för området för
varje enskilt ämne som analyserats i jord och grundvatten.

Beroende på val av beräknad representativ halt finns risk för att göra två typer av felklassning.
Att man underskattar behovet av åtgärder vilket innebär att man låter förorening vara kvar som
egentligen behöver åtgärds och som innebär risk för människors hälsa och miljön. Vid den andra
felklassningen innebär att man åtgärdar ett område som egentlig ej behöver åtgärdas.

Vid beräkning har laboratorieanalysresultat från totalt 39 analyser av de förorenade
fyllnadsmaterialet använts från undersökning utförd 2017 av Tyréns AB och från nu utförd
undersökning av Tyréns 2020.
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Tabell 6. Visar sammanställning av beräknande mini-, max-, median och medelhalt samt UCLM95 på
laboratorieanalyserade jordprov.

Ämne (mg/kg TS) Min Max Medel Median UCLM95

PAH L 0,045 0,95 0,11 0,06 0,15

PAH M 0,075 9,2 1,5 0,80 2

PAH H 0,11 9,1 1,7 1,2 2,2

Arsenik 1,9 24 5,4 2,9 6,7

Barium 14 3100 434 240 605

Bly 2,6 530 114 76 151

Kadmium 0,2 7,9 1,2 0,9 1,5

Kobolt 1,7 8,8 4,8 4,3 5,4

Koppar 3,7 14 000 565 73 1176

Krom tot 2,5 78 18 12 23

Kvicksilver 0,01 7,6 0,7 0,22 1,1

Nickel 1,6 65 17 12 21

Vanadin 6 57 16 13 19

Zink 13 17 000 1037 540 1765

Analysresultat för koppar och zink har i två jordprov påvisat mycket höga halter, så kallat
outliners. Dessa halter bedöms vara analys av avfallsbitar och inte av jorden. För att inte
överskatta föroreningssituationen i jord har beräkning av medel-, median och medelvärdets övre
konfidensnivå vid 95% konfidens (UCLM95) även gjorts utan outliners, se tabell 7. Vid beräkning
har laboratorieanalysresultat från totalt 38 analyser av de förorenade fyllnadsmaterialet använts
från undersökning utförd 2017 av Tyréns AB och från nu utförd undersökning av Tyréns 2020.

Tabell 7. Beräknande min-, max-, median-, och medel samt UCLM90 på laboratorieanalyserade jordprov utan
outliners.

Ämne (mg/kg TS) Min Max Medel Median UCLM95

Koppar 3,7 2800 211 59 348

Zink 13 3100 617 319 799

Utifrån ovan beräkningar och för att inte underskatta risken för hälsa inom det undersökta
området har UCLM95 valt som representativ halt. För markmiljön kommer det vara svårt att
bedöma hur markekosystem kommer att reagera på framtida omvandling av området, men då
undersökningsområdet kommer utgöras av ett idrottsanläggning, har medelvärdet valts som
representativ halt för området.

9.4 REPRESENTATIVA HALTEN FÖR GRUNDVATTEN

Vid beräkning har laboratorieanalysresultat från totalt 9 analyser avseende metaller och 8
analyser avseende PAH på grundvatten har använts från undersökning utförd 2017 och 2020 av
Tyréns AB.
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Tabell 8. Visar sammanställning av beräknande mini-, max-, median och medelhalt samt UCLM95 på
laboratorieanalyserade grundvattenprov.

Ämne (mg/kg TS) Min Max Medel Median UCLM95

PAH L 0,20 0,44 0,2 0,21 0,28

PAH M 0,025 0,5 0,3 0,29 0,38

PAH H 0,017 0,37 0,3 0,27 0,34

Arsenik 0,1 1,2 0,34 0,48 0,72

Barium 12 150 100 80,97 115,28

Bly 0,03 1 0,05 0,23 0,43

Kadmium 0,006 0,5 0,06 0,095 0,19

Kobolt 0,69 12 3 3,9 6,42

Koppar 0,00033 0,0067 0,001 0,00268 0,0045

Krom 0,065 5 0,37 1,075 2,08

Kvicksilver 0,01 0,1 0,10 0,09 0,43

Nickel 1,1 28 3,7 7,19 12,38

Vanadin 0,19 5 0,43 1,98 2,23

Zink 0,0041 1,2 0,08 0,2 0,44

För grundvatten bedöms den representativa halten vara medelhalt då det är en den samlade ytan
bildande av grundvatten som är relevant att bedöma.

9.5 EFFEKTANALYS

För att bedöma uppmätta halters risker har plastsspecifika riktvärden för jord tagits fram för den
planerade markanvändningen inom de södra delarna av Barnvagnen 1. Antagande för beräkning
av plastsspecifika riktvärden redovisas i kapitel 6. En sammanställning av beräknande riktvärden
tillsammans, plastspecifika riktvärden och de parametrar som varit styrande vid beräkningarna
ges i tabell 9 nedan.

Tabell 9. Förslag på platsspecifika riktvärden för Barnvagnen 1 tillsammans med beräknad representativ halt
och styrande parametrar. Samtliga halter anges i mg/kg TS.

Ämne KM MKM PSRV
Styrande

parameter
Representativ halt

(hälsa)
Representativ

halt (miljö)

PAH L 3,0 15 7,0
Skydd av

grundvatten
0,15 0,11

PAH M 3,5 20 20
Inandning av

ånga
2,0 1,5

PAH H 1,0 10 7,0 Intag av växter 2,2 1,7

Arsenik 10 25 10 Intag av jord 6,7 5,4

Barium 200 300 300
Skydd av

markmiljön
605 434

Bly 50 400 180
Skydd av

grundvatten
151 114

Kadmium 0,8 12 8,0 Intag av växter 1,5 1,2

Kobolt 15 35 30
Skydd av

grundvatten
5,4 4,8

Koppar 80 200 200
Skydd av

markmiljön
348 211

Krom 80 150 150
Skydd av

markmiljön
23 18

Kvicksilver 0,25 2,5 1,8
Inandning av

ånga
1,1 0,7

Nickel 40 120 60
Skydd av

grundvatten
21 17
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Tabell 9 fortsätter

Vanadin 100 200 200
Skydd av

markmiljön
19 16

Zink 250 500 500
Skydd av

markmiljön
799 617

Vid jämförelse av de plastspecifika riktvärdena mot den representativa halten påvisas att barium,
koppar och zink överstiger de plastspecifika riktvärdena. Den styrande parametern för samtliga
är markmiljön. Människors hälsa eller effekter på vatten är betydligt högre halter och det finns
inga risker avseende dessa exponeringsvägar utifrån uppmätta halter.

9.6 RISKKARAKTÄRISERING

I detta avsnitt utvärderas de representativa halterna i jord mot de plastspecifika riktvärdena som
bedöms acceptabla ur ett riskperspektiv samt föroreningshalter i grundvatten mot relevanta
riktvärden.

9.6.1 HÄLSORISKER

De representativa föroreningshalterna (UCLM95) påvisas vara under de platsspecifika riktvärdena,
där intag av växter, intag av jord, inandning av ånga är den styrande parametern. Varför det
utifrån utförda undersökningar bedöms ej finnas en oacceptabel risk för människors hälsa
kopplat till den framtida markanvändningen (idrottsanläggning).

9.6.2 MARKMILJÖ

Vid jämförelse mellan de representativa föroreningshalterna i jord (medelhalt) med de
platsspecifika riktvärdena framgår att barium, koppar och zink överstiger dessa riktvärden. För
de tre tungmetallerna är den begränsande exponeringsfaktorn skyddet av markmiljön. För
människors hälsa och effekter på grundvatten tolereras betydligt högre halter och det finns inga
oacceptabla risker avseende dessa exponeringsvägar utifrån uppmätta halter av barium, koppar
och zink.

Även om påvisade förorening bedöms kunna påverka markekosystemen inom de undersökta
delarna av Barnvagnen 1, behöver inte det betyda att det innebär en negativ risk för de levande
ekosystem. Markmiljön kan anses ha tre olika funktioner (SGU, 2016) Utöver ett egenvärde ska
det kunna tillgodose potentiella ekosystemtjänster och utgöra ett bidrag till hela ekosystemet.

Vid det planerade scenariot med idrottsplats inom Barnvagnen 1 blir bidraget till
ekosystemtjänster tillgängliga för människor litet i avfallsmassorna. De förutsätts ligga mer än
0,5 meter under markytan och verksamheten på markytan förväntas inte ha ett aktivt utbyta med
markmiljön på djupet. Till exempel kommer eventuella fotbollsplaner med gräs att anläggas i en
ytlig jordblandning som inte är beroende av funktionerna i avfallsmassorna.

Bidraget till det totala ekosystemet kan ske framför allt via grundvatten. Dock framgår av
beräkningarna att skyddet av grundvatten klaras vid uppmätta halter. En påverkan som skulle
kunna vara negativ på omkringliggande ekosystem blir därför inte sannolik. Inte i en
utsträckning som ska kunna vara relevant.

Tillslut återstår markmiljöns egenvärde, att organismerna ska skyddas eftersom de finns till. I
det aktuella fallet utgörs marken av tillfört avfall och tillförda massor. Det ekosystem och de
organismer som finns i avfallsmassorna har etablerats utifrån de aktuella förutsättningarna. Att
efterbehandla området genom urschaktning i syfte att skydda detta ekosystem är inte en logisk
påföljd, då ju ekosystemet elimineras.

Markekosystemen ges samma skydd som för MKM, där 50% av funktionerna i en opåverkad jord
anses vara skyddade. Att tre ämnen överstiger nivåerna som kopplas till detta skydd är inte ett
skäl att efterbehandla området med avseende på markmiljön, då de existerande ekosystemen
har etablerats utifrån rådande förhållanden.
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9.6.3 GRUNDVATTEN

De representativa halterna för grundvatten visar generellt mycket låga halter. Varför
spridningsrisken via grundvatten till ytvattenrecipient bedöms vara låg. Inga höga halter av
flyktiga ämnen har påvisats varför risk för spridning till inomhusluft (ishall) också bedöms som
lågt.

10 ÅTGÄRDSUTREDNING

10.1 UTREDNING AV BORTTRANSPORT AV MASSOR

Fyllnadsmassorna inom fastigheten kan anses utgöra jordmassor uppblandade med avfall,
snarare än ett rent, deponerat hushålls- och verksamhetsavfall. Ovanpå avfallsmassorna ligger
en skyddstäckning av inerta massor som varierar i mäktighet mellan 0,1 och 1,5 m. Se kapitel
7.7.1 ovan för beskrivning av fyllnadsmassornas sammansättning och utbredning.

Det finns två skäl till att schakta ur och transportera bort avfallsmassorna. Det kan vara att de
medför en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön som inte är acceptabel, eller så kan
massorna fysiskt vara i vägen för grundläggning av anläggningar inom området.

Vid borttransport är mottagningen och vidare hantering av massorna en viktig fråga. I detta
kapitel kommer möjlig hantering och möjliga mottagningsanläggningar att redovisas,
tillsammans med bedömda kostnader vid borttransport av massor.

10.1.1 IDENTIFIERADE MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR

Normalt skickas brännbart avfall till en förbränningsanläggning, och förorenade jordmassor till
deponi. I detta fall är avfall och jord omblandat i stor utsträckning vilket gör förutsättningarna
mer komplicerade.

De mottagningsanläggningar som är aktuella för avfall som kan skickas till förbränning är

· Halmstad Energi och Miljö
· Ljungby Energi

Beleverket i Hässleholm är den anläggning som ligger närmast, men vid denna anläggning är
man inte intresserad av att ta emot avfallet. Övriga förbränningsanläggningar ligger på ett allt
för stort avstånd för att anses vara rimliga för mottagning.

För mottagning av jordmassor för deponering är Hässleholm Miljö den anläggning som ligger
inom rimligt transportavstånd.

KRAV PÅ AVFALL INFÖR OMHÄNDERTAGANDE

Avfallsanläggningar ställer mot bakgrund av tillstånd, lagkrav och teknisk kapacitet olika krav på
material som transporteras in för omhändertagande. Generellt vill förbränningsanläggningar ej
ta emot inert material och deponier vill inte ta emot brännbart eller organiskt material.

De ytliga fyllnadsmassorna inom Barnvagnen i Osby består av inerta massor, som visat sig ha en
lägre föroreningsnivå. Fyllnadsmassorna med avfall utgör en blandning av inert och brännbart
material. Provgropsgrävning har visat att blandningen finns i alla fördelningar, från stor mängd
brännbart till uteslutande inert material. Övervägande andel utgörs av inerta massor, speciellt
vid ett urschaktningsscenario där en grävmaskin inte kan vara tillräckligt selektiv utan en stor
mängd inert material kommer att blandas in i de tunna skikten med brännbara avfall.

Tabell 10 nedan sammanställer de krav som respektive typ av mottagningsanläggning, samt
uppmätta eller bedömda halter i avfallmassorna inom kvarteret Barnvagnen i Osby. För massor
till deponi är kravnivån att anse som ett gränsvärde som ej får överstigas utan särskild ansökan.
Medan vid förbränningsanläggningar är det snarare ett riktvärde, vilket kan överskridas men
mottagning sker då till en tydligt högre kostnad.
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Tabell 10. Krav på avfallsmaterial till respektive mottagningsanläggning
Parameter Kravnivå Barnvagnen 1 - Osby

Avfall i fyllnadsmassor
Massor till
deponi

TOC <10 % Ca 5 % uppmätt halt
Brännbart avfall <10 % (volymprocent) <10 % bedömd mängd

Avfall till
förbränning

Askhalt <18 % 37 % uppmätt halt
Fukthalt <50 % 51 % uppmätt halt
Klor <2 % <0,010 % uppmätt halt
Värmevärde 2,8 – 4,0 MWh/ton 0,38 MWh/ton uppmätt

Tabellen visar att fyllnadsmassorna med avfall med största sannolikhet ska kunna levereras som
förorenade massor till Hässleholm Miljö. Baserat på intrycken från provgropsgrävning ligger
andelen brännbart på en acceptabel nivå men det finns en risk att något område kan innehålla
brännbart material som överstiger nivån på 10 volymprocent. I sådant fall blir det nödvändigt att
skilja ut en fraktion som kan transporteras bort till förbränning.

Det avfallsprov som analyserats inom ramen för denna undersökning visar på ett allt för högt
innehåll av inert material, vilket påverkar askhalten och värmevärdet negativt. Anläggningarna
kan ta emot material med högt innehåll av inert avfall, men det påverkar priset i stor
utsträckning. En siktning av det brännbara avfallet är ekonomiskt fördelaktig.

10.1.2 EKONOMISK BEDÖMNING AV BORTTRANSPORT

Kostnader kopplat till urschaktning och borttransport av massor från fastigheten kan kopplas till
fyra steg i processen.

· Urschaktning
· Transport
· Mottagningsanläggning
· Återfyllnad

Den bedömning av kostnader som genomförs i detta kapitel härrör till borttransport av
fyllnadsmassor med innehåll av avfall. Det skikt av inerta fyllnadsmassor som överlagrar avfallet
ingår inte i beräkningen här. Förutsättningarna att kunna omdisponera dessa massor inom
området är goda.

URSCHAKTNING

Kostnadskalkylen för urschaktning omfattar urgrävning av massor samt arbetsledning och
diverse kringkostnader. För avfall som ska transporteras bort för förbränning har en kostnad för
siktning lagts till. Exakt hur siktning ska ske behöver prövas i pilotuppställning. Kalkylerad
kostnad avseende urschaktning av jordmassor för deponering är 1 300 kr per 100 ton och för
massor till förbränning 2 300 kr.

TRANSPORT

Fyllnadsmassor som ska sändas till en avfallsanläggning transporteras med lastbil.
Kostnadskalkylen för transport bygger på att lastbilskapacitet handlas upp per timme, inte per
ton. Samt att transport sker med lastbilsekipage som kan lasta över 30 ton.

Tabell 11 nedan definierar avstånd och transportkostnad för respektive mottagningsanläggning.

Tabell 11. Avstånd till rimliga avfallsanläggningar.
Anläggning Avstånd Transportkostnad

per 100 ton
Halmstad Energi och Miljö 85 km 7 600 kr
Ljungby Energi 73 km 6 365 kr
Hässleholm Miljö 40 km 4 845 kr
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MOTTAGNINGSANLÄGGNING

Inerta massor till deponi i den föroreningsnivå som är aktuell inom Barnvagnen 1 (IFA) kostar
564 kr/ton i mottagningsavgift vid Hässleholm miljö. Skulle de inerta täckningsmassorna ovanpå
avfallet behöva transporteras bort tas dessa massor emot till 165 kr/ton med en föroreningsnivå
under MKM.

ÅTERFYLLNAD

Anläggningsarbeten för sportanläggningar inom området kommer att generera en större mängd
överskottsmassor från naturliga massor. Dessa massor planeras in som fyllnadsmassor i de fall
avfallsmassor schaktas ur. Därmed kalkyleras ingen kostnad för återfyllnad

10.1.3 SAMMANVÄGD EKONOMISK BEDÖMNING AV BORTTRANSPORT

Sammantaget skulle borttransport per 100 ton massor till deponi kosta ca 63 000 kr och
borttransport av massor till förbränning ca 89 000 kr. Baserat på de antaganden som gjorts
inom ramen för denna utredning, avseende materialens kvalitet och tillgängliga
mottagningsanläggningar.

Som beskrivs ovan utgör fyllnadsmassor med avfall ca 6 900 m3. Matrisen i tabell 12 nedan ger
en uppfattningen av den totala kostnaden för borttransport av massor. Kostnaden är beroende
av hur stor andel av avfallsmassorna inom området som transporteras bort (x-axel) och hur
fördelningen är mellan avfall till förbränning och till deponi. Kostnader anges i Mkr.

Som exempel anges att om samtliga avfallsmassor transporteras bort (100 %) och att 30 % av
dessa utgörs av brännbara massor blir kostnaden 8,77 Mkr. Transporteras hälften av massorna
bort (50%) och samtliga massor transporteras till deponi blir kostnaden 3,89 Mkr.

Tabell 12. Modellering av kostnader för borttransport av avfallsmassor. Enhet Mkr.

Andel avfall för borttransport

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Andel inert Andel brännbart 690 1380 2070 2760 3450 4140 4830 5520 6210 6900 m3

Hässleholm Ljungby 1242 2484 3726 4968 6210 7452 8694 9936 11178 12420 ton

100 0 0,78 1,56 2,34 3,12 3,89 4,67 5,45 6,23 7,01 7,79

90 10 0,81 1,62 2,43 3,25 4,06 4,87 5,68 6,49 7,30 8,11

80 20 0,84 1,69 2,53 3,38 4,22 5,06 5,91 6,75 7,60 8,44

70 30 0,88 1,75 2,63 3,51 4,38 5,26 6,14 7,01 7,89 8,77

60 40 0,91 1,82 2,73 3,64 4,55 5,46 6,37 7,27 8,18 9,09

50 50 0,94 1,88 2,83 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42

40 60 0,97 1,95 2,92 3,90 4,87 5,85 6,82 7,80 8,77 9,75

30 70 1,01 2,01 3,02 4,03 5,04 6,04 7,05 8,06 9,07 10,07

20 80 1,04 2,08 3,12 4,16 5,20 6,24 7,28 8,32 9,36 10,40

10 90 1,07 2,15 3,22 4,29 5,36 6,44 7,51 8,58 9,65 10,73

0 100 1,11 2,21 3,32 4,42 5,53 6,63 7,74 8,84 9,95 11,05

% %

Att andelen avfall till förbränning är större än 50 % anses inte rimligt, varför övriga siffror anges
kursiva.
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10.1.4 SELEKTIV URSCHAKTNING OCH BORTTRANSPORT

Ett alternativ som diskuterats inledningsvis är att sortera ut brännbart avfall som transporteras
bort medan den inerta restfraktionen lämnas kvar inom området. Detta är fortsatt ett relevant
scenario i den mån avfallsmassor utgör ett geotekniskt hinder för anläggande av
sportverksamheterna. Det är dock allt för komplext för att involvera i beräkningar av kostnader
eller volymer.

10.2 UTREDNING KVARLÄMNANDE AV AVFALL

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid en bedömning om avfall kan tillåtas lämnas kvar vid
anläggande av ny idrottsanläggning inom fastigheten.

· Det får inte finnas några oacceptabla risker att människor som vistas inom området
exponeras för förorenande ämnen i marken

· Det får inte ske en spridning från området som kan påverka grundvatten eller ytvatten i
oacceptabel utsträckning

· Avfall får inte exponeras för människor som vistas inom området så dessa riskerar
skadas av uppstickande eller skärande avfall

· Marken måste vara geoteknisk bärande i ett långt tidsperspektiv för de anläggningar
som planeras inom fastigheten

Skiktet med avfall har visat sig allt för tunt och allt för utblandat med inert material för att en
stabilisering ska vara ett relevant alternativ och ytterligare utredningar har inte utförts.

10.3 PÅVERKAN AV FÖRORENANDE ÄMNEN

Den miljötekniska markundersökning visar att fyllnadsmassorna har en föroreningsnivå som
ligger över mindre känslig markanvändning (MKM). Den platsspecifika bedömningen visar dock
att de risker föroreningarna medför är acceptabla för den markanvändning som planeras inom
fastigheten Barnvagnen 1.

Spridning av förorenande ämnen med grundvatten kan medföra en påverkan på grund- och
ytvatten i omgivningen. Uppmätta halter av vissa metaller och framför allt ammonium i
grundvatten inom fastigheten visar på en negativ påverkan. Det saknas dock skyddsvärda objekt
i närheten av fastigheten som kan påverkas negativt av föroreningar, såsom ytvatten eller
brunnar för dricksvatten.

Vid miljöteknisk markundersökning har deponigas mätts genom fluxboxmätning. Inga förhöjda
halter av deponigas har påträffats, men det är sannolikt att deponigas finns i massorna. Mot
bakgrund av avfallets ålder, den stora utblandningen i inerta massor samt det tunna skiktet med
avfall under en meter tyder på att den fortsatta produktionen av deponigas är begränsad.

Sammantaget görs bedömningen att påverkan från förorenande ämnen i marken och
grundvatten inte innebär en oacceptabel risk.

10.4 EXPONERING AV AVFALL

Avfallet innehåller objekt som kan vara farliga att komma i direktkontakt med, såsom glas,
metall och kemikalier. För att undvika en direktkontakt krävs att skyddsskikt mellan avfallet och
människor och djur som vistas på markytan.

Som skydd mot sådan kontakt förutsätts att ett skyddsskikt om minst 0,5 m inerta massor
överlagrar avfallsmassorna. Vid yrkesmässiga schaktarbeten under detta skyddsskikt är normal
personlig skyddsutrustning vid entreprenadarbete tillfredsställande, baserat på vad som
framkommit vid provgropsgrävning.

10.5 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Det deponerade avfallet är till stor del uppblandat med inerta massor av grus, sand och sten.
Därtill är detta uppblandade skikt förhållandevis tunt, oftast under en meters mäktighet.
Bakgrunden till att området användes som deponi har varit att det utgjort en våtmark, vilken
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man fyllt ut med avfallet. Den tidigare botten i våtmarken utgörs av organiska lager av torv,
vilket också ha en påverkan på markens bärighet.

En separat geoteknisk undersökning kommer att ge svar på vilken belastning området som
utgörs av avfall och torv klarar. Utgångspunkten är att bärigheten är tillräcklig för att
fotbollsplan, parkering, vägar etc. kan anläggas ovan avfallet. Inräknat ett skyddsskikt om ca 0,5
m vilket kan utgöras av överbyggnad.

Sannolikt kommer det bli möjligt att anlägga ishallen ovanpå avfallet utan negativa effekter för
konstruktionen. Dock kommer schakt att bli nödvändig i syfte att förankra plintar för
grundläggning i fast mark under avfall och torvskikt. Mängden uppgrävda avfallsmassor
förväntas uppgå till 500 m3 vid sådan schakt.

11 ÅTGÄRDSBESKRIVNING
Syftet med detta kapitel är att identifiera tänkbara åtgärdsscenarier för hantering av
avfallsmassor i samband med etablering av sportarenorna inom fastigheten. Respektive scenario
värderas i syfte att åskådliggöra för- och nackdelar.

11.1 JÄMFÖRBARA SCENARIER

I syfte att möjliggöra jämförelse mellan olika åtgärdsalternativ har 5 olika scenarier identifierats.
Skillnaden mellan scenarierna är i huvudsak skillnaden mellan mängden borttransporterade
massor.

Scenario 5 skiljer sig i det avseende att det möjliggör en urschaktning för ishallen, men att
massorna inte transporteras bort utan omfördelas till övriga avfallsmassor inom området.

1. Urschaktning av samtliga fyllnadsmassor
2. Urschaktning av samtliga fyllnadsmassor under planerad ishall
3. Urschaktning av fyllnadsmassor endast för grundläggning av ishall
4. Urschaktning för ishall och omplacering av massor
5. Ingen urschaktning av massor

Den skilda hanteringen av massor kommer att påverka kostnaderna i stor utsträckning, vilket
sammanställs genom tabell 13 nedan.

Tabell 13. Mängd urschaktade massor och kostnader för omhändertagande
Scenario Mängd urschaktade massor Kostnad
1 6 900 m3 7,8 – 8,8 Mkr
2 1 350 m3 1,5 – 1,75 Mkr
3 500 m3 550 – 650 kkr
4 1 350 m3 50 – 80 kkr
5 0 m3 0 kr

Avseende kostnader presenteras respektive scenario med ett spann för förväntad kostnad.
Denna siffra bygger på beräkningen i tabell 12, med förväntad andel inert material mellan 70 –
100 %. Avseende scenario 4 har kostnaden bedömts från 50 till 80 000 kr för urschaktning,
intern transport och utläggning av massor.

11.2 VÄRDERING AV ÅTGÄRDER

Åtgärder för hantering av avfallet värderas i syfte att klargöra för- och nackdelar med respektive
åtgärdsscenario. Värdering sker mot aspekter som är platsspecifika för området, och även mot
de svenska miljömålen.
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Tabell 14. Värdering av åtgärder utifrån platsspecifika parametrar.

Scenario 1 2 3 4 5

A. Transporter -
risker

B. Transporter -
miljöpåverkan

C. Miljöpåverkan
lokalt

D. Påverkan på
människors hälsa

E. Ekonomi

F. Oro för
föroreningar

G. Resurshushållning

Scenarier kan också jämföras mot de svenska miljömålen. Bilden är likartad mot den som
presenteras i tabell 14 ovan. Att transportera bort samtliga avfallsmassor blir mer polariserat, ur
vissa perspektiv är det väldigt fördelaktigt och ur andra är det klart negativt. De positiva
aspekterna överväger dock.

De negativa aspekterna med borttransport kopplas framför allt till transporter och de utsläpp
och risker det ger upphov till. Negativa aspekter med att låta avfallet finnas kvar på området
kopplar framför allt till att föroreningar lämnas utan den kontroll, i jämförelse med om de
hanteras vid en anlagd deponi, och den oro som kan komma av det. De positiva aspekterna har
det omvända förhållandet.
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11.3 RIKTLINJER MOT OPTIMALT SCENARIO

Den miljögeotekniska undersökningen visar att riskerna kopplade till avfallsmassorna är
acceptabla. Det finns därmed inget miljömässigt motiv att köra bort avfallsmassorna. Både den
ekonomiska kalkylen och åtgärdsvärderingen talar för detta.

Behöver avfall schaktas ur vid anläggande av ishall, bör samtliga massor inom läget för denna
byggnad schaktas ur. Schakt av avfall bör undvikas i övriga områden.

Det finns negativa aspekter kopplade till att omplacera avfallsmassor inom fastigheten. Vid en
god planering finns det dock möjligheter att genomföra en omplacering och samtidigt behålla en
låg påverkan från föroreningar.

12 SLUTSATSER
Föreliggande utredning har givit följande

· Den miljötekniska undersökningen har visat på avfallsblandade fyllnadsmassor med en
volym om ca 6 900 m3 finns inom fastigheten. Massorna innehåller förorenande ämnen
medan grundvattnet i huvudsak visar låga föroreningsnivåer.

· Utförd riskbedömning visar att påträffade föroreningar inte utgör en risk för människors
hälsa som kan anses vara oacceptabel. Ej heller grundvatten eller ytvatten riskerar att
påverkas negativt. Tungmetaller har påträffats som kan föranleda risk för markmiljöns
funktion, dock anses markekosystemen ha utvecklats och anpassats till de aktuella
massorna varför ett behov av efterbehandling inte föreligger.

· Åtgärdsutredningen visar att avfall bör hanteras i så liten utsträckning som möjligt vid
anläggandet av idrottsanläggningen. Avfallet medför endast en mycket liten
miljöpåverkan där det ligger men kan medföra stora miljömässiga effekter om det
schakts ur och transporteras bort för omhändertagande. Mängden avfallsblandade
massor inom området för den planerade ishallen är dock relativt litet och bör schakts ur
vid anläggandet av byggnaden.
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1(6)

Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

20PG01 0-0,7 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 18 u.d 33 u.d <2

0,7-2,0 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet  utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 38 u.d 273 37 <2

2,0-2,5 Brun TORV Grundvatten vid 2,0 m u my - - - - -

20PG02 0-2,0 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 11 u.d 17 u.d <2

20PG03 0-1,2 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 22 u.d 47 21 <2

1,2- Grå siltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG04 0-1,1 Brun FYLLNING av sand, grus, sten 16 u.d 32 17 <2

1,1- Brun TORV Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG05 0-0,2 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus
- -

- - -

0,2-1,6 Brun FYLLNING av grus, sand, sten, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 32 6 143 22 <2

20PG06 0-0,2 Brun FYLLNING av humushaltig sand 17 u.d 84 17 <2

0,2-0,6 Ljusbrun FYLLNING av grus, sand
14 u.d 37 20

<2

0,6-1,6 Brun FYLLNING av sand, grus, sten, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc 71 u.d 51 36 <2

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1 Redovisning Jordarter PID XRF.xlsx
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

20PG07 0-0,1 Brun FYLLNING av humushaltig sand Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - -

0,1-0,3 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten 13 u.d 26 21 <2

0,3-0,5 Brun FYLLNING av sand, grus 19 u.d 344 18 <2

0,5-0,8 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 52 u.d 224 421 <2

20PG08 0-0,1 Brun FYLLNING av humushaltig sand Inget prov, enbart okulärt undersökt
- -

- -

0,1-0,5 Brun FYLLNING av sand Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - -

0,5-0,6 Svartskikt 33 u.d 52 86 <2

0,5-1,1 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus M,P 17 u.d 222 36 <2

1,1-1,7 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 28 u.d 826 40 <2

20PG09 0-1,3 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus 12 u.d 36 20 <2

1,3-1,5 Brun TORV Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

1,5 Grå LERA
Grundvatten vid 1,5. Inget prov enbart okulärt
undersökt - - - - -

20PG10 0-0,1 Brun mullhaltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,1-0,5 Röd SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1 Redovisning Jordarter PID XRF.xlsx
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

20PG11 0-0,1 Brun mullhaltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,1-0,5 Grå siltig SAND 15 u.d 39 18 <2

20PG12 0-0,2 Brun FYLLNING av humushaltig sand M,P 64 7 437 54 <2

0,2-1,2 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet  utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 122 u.d 854 118 <2

1,2- Ljusbrun naturlig SAND - - - - -

20PG13 0-0,4 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus M,P 85 u.d 215 46 <2

0,4-1,7 Brun FYLLNING av sand, grus, sten, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc 121 37 900 445 <2

20PG14 0-0,1 Brun FYLLNING av humushaltig sand Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,1-1,2 Brun FYLLNING AV sand, grus, sten, avfall
Avfallet påvisades innehålla plast, tegel, betong,
metall, kabel. Mycket lite organiskt avfall M,P, TOC 84 u.d 942 158 <2

1,2-1,8 Brun TORV Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG15 0-0,4 Brun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 35 u.d 147 48 <2

0,4-0,8 Ljusbrun FYLLNING av avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 254 u.d 581 77 <2

0,8-1,2 Brun TORV Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

1,2- Grå siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1 Redovisning Jordarter PID XRF.xlsx
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

20PG16 0-0,3 Ljusbrun FYLLNING av grus 14 u.d 20 30 <2

0,3-0,7 Brun FYLLNING av sand, grus, sten 11 u.d 77 221 140

0,7-1,6 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet påvisades innehålla tegel, metall, plast,
kabel. Luktade starkt av bensin M,P,O 62 13 289 59 250

20PG17 0-0,4 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus M,P 51 u.d 70 22 <2

0,4-0,6 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 37 u.d 181 36 <2

0,6 Grå siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG18 0-0,1 Brun mullhaltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

0,1-0,5 Grå Siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG19 0-0,25 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

0,25-0,35 Brun FYLLNING av mull Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

0,35- Grå siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG20 0-0,05 Brun mullhaltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

0,05- Röd SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

O:\KSD\305380\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1 Redovisning Jordarter PID XRF.xlsx
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

20PG21 0-0,5 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten 12 u.d 26 21 <2

0,5-0,9 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 60 15 215 46 <2

0,9- Grå siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG22 0-0,6 Brun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 31 u.d 3200 45 <2

0,6-0,8 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc 93 14 154 106 <2

0,8-1,3 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 73 12 642 87 <2

1,3- Grå siltig SAND Inget prov enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG23 0-0,2 Brun FYLLNING av mull M,P 28 u.d 61 33 <2

0,2-0,5 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet påvisades innehålla tegel, glas, kabel, sand
och väldigt lite organiskt innehåll M,P,TOC 232 11 982 178 <2

0,5-0,8 Brun TORV Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG24 0-0,15 Brun FYLLNING av mull 16 u.d 39 22 <2

0,15-0,4 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten 13 u.d 10 18 <2

0,4-0,7 Ljusbrun FYLLNING sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc 239 u.d 1191 110 <2

0,7- Brun TORV Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380

Osby kommun Datum: 2020-10-16

Jordprovtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provtagningsredskap/metod: Grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-06-23 till 2020-06-24

PID2

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

XRF1

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

20PG25 0-0,15 Röd SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,15-0,25 Brun mullhaltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,25- Grå siltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG26 0-0,2 Brun mullhaltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

0,2-0,5 Grå siltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

20PG27 0-0,6 Ljusbrun FYLLNING av sand, grus, sten M,P 78 u.d 49 25 <2

0,6-0,7 Brun FYLLNING av sand, grus, avfall
Avfallet utgöras av hushållsavfall, såsom plast,
papper, glas, tegel etc M,P 5798 u.d 1064 589 <2

0,7- Grå siltig SAND Inget prov, enbart okulärt undersökt - - - - -

M=metaller inkl kvicksilcer, P=PAH16, O=BTEX. Alifater och Aromater

TOC= totalt organisk kol

u.d. = under detektionsgräns

 1) XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns

 2) PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380
Osby kommun Datum: 2020-10-16

Sammanställning av grundvattenrörinstallation och fältprovtagning

20T01GV 20T02GV 20T03GV 20T04GV

Installation

Installationsdatum 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02

Marknivå +81,29 +81,02 +79,61 +81,89

Rör-överkant (m ö my) 1,0 1,55 1,6 1,12

Nivå rör överkant +82,29 +82,57 +81,21 +83,01

Rörlängd exkl. filter (m) 4,0 3,0 5,0 4,0

Filterlängd (m) 1,0 2,0 2,0 2,0

Rörmaterial 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH

Typ av lock Stål lock Stål lock Stål lock Stål lock

Mätning och provtagning

Grundvattennivå datum 2020-08-19 2020-08-19 2020-08-19 2020-08-19

Grundvattenyta (från r ö k) 3,15 4,0 2,92 3,35

Grundvattenyta (m u my) 2,15 3,45 1,32 2,23

Grundvattenyta (nivå) +79,14 +77,57 +78,29 +79,66

Provtagningsdatum 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20

Provtagningsredskap Peristaltisk pump Peristaltisk pump Peristaltisk pump Peristaltisk pump

Omsättning (l) 1,7 2,0 2,0 1,7

pH 6,46 6,8 7,01 6,89

Konduktivitet (mS/m) 0,83 1,51 0,35 0,29

Temperatur (°C) 19,0 15,7 16,3 17,0

Parametrar
Provpunkt

Något grumlingt vid omsättning
och provtanging. Ingen lukt.

Ljusbrunt vid omsättning.
Långsam tillrinning. Ingen lukt.

Ljusbrunt vatten vid provtagning.

Brunt vatten vid omsättning,
mycket partiklar. Ingen lukt. Rör

tömdes vid omsättning. Brunt
vatten vid provtagning.

Klart vatten till något grumligt
vatten i slutet av omsättning.

Ingen lukt. Klart vatten vid
provtagning.

Anmärkning
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun

Osby kommun

Laboratorieanalysresultat för jord

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för farligt avfall (FA). Avfall Sverige Rapport 2019:01.

Enhet: mg/kg TS

20PG01 20PG01 20PG02 20PG03
20PG03+
20PG19

20PG05 20PG07 20PG08 20PG08 20PG12 20PG12 20PG12 20PG13

0-0,7 0,7-2,0 0-0,2 0-1,2 - 0,2-1,6 0,5-0,8 0,5-1,1 1,1-1,7 - 0-0,2 0,2-1,2 0-0,4

TOC beräknat % TS - - - - - - - - 5,5 - - - - 5,9 - - -

Glödförlust % TS - - - - - - - - 9,6 - - - - 10,3 - - -

Torrsubstans % - - - - 93,6 79,9 93,9 91,5 74,7 81,4 91,6 93,7 60,0 76,6 73,5 77,9 94,5

Bensen - 0,012 0,04 1000 - - - - - - - - - - - - -

Toluen - 10 40 1000 - - - - - - - - - - - - -

Etylbensen - 10 50 1000 - - - - - - - - - - - - -

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C5-C8 - 25 150 700 - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C5-C16 - 100 500 - - - - - - - - - - - - - -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 - - - - - - - - - - - - -

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 - - - - - - - - - - - - -

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 - - - - - - - - - - - - -

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 - - - - - - - - - - - - -

PAH L 0,6 3 15 1000 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,1 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,072 0,078 0,090 <0,045

PAH M 2 3,5 20 1000 0,15 0,17 <0,075 1,0 0,74 0,56 0,12 <0,075 0,21 0,79 1,4 2,7 0,37

PAH H 0,5 1 10 50 0,13 0,28 <0,11 0,96 1,0 0,5 0,27 <0,11 0,53 1,3 1,8 2,6 0,7

Arsenik (As) 10 10 25 1000 <2,0 2,3 <2,0 <2,0 <2,5 <2,3 <2,0 3,7 7,4 <2,4 <2,5 17 <2,0

Barium (Ba) - 200 300 50000 21 180 14 40 77 86 99 40 490 190 170 490 85

Bly (Pb) 20 50 400 2500 5,1 39 2,6 11 24 41 180 27 160 81 76 190 98

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 1000 <0,20 0,3 <0,20 <0,20 0,33 1,5 0,9 <0,20 1,7 0,94 0,85 1,7 0,32

Kobolt (Co) - 15 35 1000 2,3 3,7 2,3 3,0 2,8 3,5 4,3 5,7 6,6 6,1 4,9 8,8 4,1

Koppar (Cu) 40 80 200 2500 4,2 68 3,7 8,6 27 12 150 49 270 100 320 93 26

Krom tot (Cr tot) 40 80 150 10000 2,5 12 2,6 4,2 5,8 11 7,0 7,0 26 8,5 11 17 9,3

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 50 0,018 0,29 <0,010 <0,010 0,35 0,039 0,031 0,074 1,1 0,29 0,12 0,22 0,27

Nickel (Ni) 35 40 120 1000 1,6 17 1,8 65 5,7 9,1 6,1 15 21 12 9,7 20 5,3

Vanadin (V) - 100 200 10000 6,6 10 6,0 8,7 11 57 12 8,1 11 16 18 19 12

Zink (Zn) 120 250 500 2500 26 330 13 56 240 150 360 180 850 470 400 1200 210

Ämne

Jämförvärden

MRR KM MKM FA

Provpunkt m u my
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun

Osby kommun

Laboratorieanalysresultat för jord

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för farligt avfall (FA). Avfall Sverige Rapport 2019:01.

Enhet: mg/kg TS

20PG14 20PG15 20PG15 20PG16 20PG16 20PG17 20PG17 20PG21 20PG22 20PG22 20PG23 20PG23 20PG27 20PG27

0,1-1,2 0-0,4 0,4-0,8 - 0,7-1,6 0-0,4 0,4-0,6 0,5-0,9 0-0,6 0,8-1,3 0-0,2 0,2-0,5 0-0,6 0,6-0,7

TOC beräknat % TS - - - - - - - 2,3 - - - - - - - - - -

Glödförlust % TS - - - - - - - 4,1 - - - - - - - - - -

Torrsubstans % - - - - 62,7 92,7 67,4 76,8 66,9 96,3 73,4 80,7 91,0 64,7 96,3 79,9 93,6 69,3

Bensen - 0,012 0,04 1000 - - - - <0,0035 - - - - - - - - -

Toluen - 10 40 1000 - - - - <0,10 - - - - - - - - -

Etylbensen - 10 50 1000 - - - - <0,10 - - - - - - - - -

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 - - - - <0,10 - - - - - - - - -

Alifater >C5-C8 - 25 150 700 - - - - <5,0 - - - - - - - - -

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 - - - - <3,0 - - - - - - - - -

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 - - - - 72 - - - - - - - - -

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 - - - - 36 - - - - - - - - -

Alifater >C5-C16 - 100 500 - - - - - 110 - - - - - - - - -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 - - - - 230 - - - - - - - - -

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 - - - - <4,0 - - - - - - - - -

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 - - - - 2,6 - - - - - - - - -

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 - - - - 2,2 - - - - - - - - -

PAH L 0,6 3 15 1000 0,21 <0,045 <0,045 <0,045 0,19 <0,045 0,082 0,95 <0,045 0,10 <0,045 0,11 <0,045 0,095

PAH M 2 3,5 20 1000 3,3 <0,075 0,55 <0,075 5,0 0,16 1,0 9,2 <0,075 3,4 <0,075 0,86 0,43 0,23

PAH H 0,5 1 10 50 5,0 0,13 0,91 <0,11 3,0 0,21 2,1 9,1 <0,11 3,9 0,13 1,7 0,64 1,4

Arsenik (As) 10 10 25 1000 <2,9 <2,0 6,0 <2,4 7,9 <1,9 4,5 7,2 <2,0 7,8 <1,9 9,5 <2,0 3,4

Barium (Ba) - 200 300 50000 440 74 440 39 300 29 310 880 68 530 32 740 33 590

Bly (Pb) 20 50 400 2500 81 21 290 8,9 56 9,7 110 100 30 110 9,9 330 23 42

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 1000 0,96 <0,20 1,3 <0,20 0,73 <0,20 3,5 1,8 <0,20 1,3 <0,20 1,5 <0,20 1,6

Kobolt (Co) - 15 35 1000 6,1 4,2 5,2 1,9 6,5 3,9 7,6 7,4 4,7 5,4 2,9 5,4 3,7 7

Koppar (Cu) 40 80 200 2500 110 18 86 34 110 6,3 72 140 18 120 6,7 100 10 180

Krom tot (Cr tot) 40 80 150 10000 17 4,8 18 3,8 13 3,9 20 15 3,8 9,4 2,6 18 4,0 11

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 50 0,57 0,048 0,29 0,029 0,15 0,021 0,55 0,22 0,013 0,52 0,031 0,55 0,11 0,91

Nickel (Ni) 35 40 120 1000 14 4,0 11 2,0 15 3,4 24 16 4,3 11 2,1 9,9 3,2 19

Vanadin (V) - 100 200 10000 19 11 13 9,5 20 8,5 18 12 12 11 6,6 25 10 8,7

Zink (Zn) 120 250 500 2500 610 85 810 39 1200 34 1200 1800 230 700 39 840 49 870

Provpunkt m u my

Ämne

Jämförvärden

MRR KM MKM FA
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380
Osby kommun Datum: 2020-10-16

Laboratorieanalysresultat för grundvatten

1 2 3 4 5

20T01GV 20T02GV 20T03GV 20T04GV

Provtagningsdatum 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20

Rapportnummer

Stödparametrar Enhet

Konduktivitet mS/m 150 75 <10/25 25–50 50–75 75–150 ≥150 0,83 1,51 0,35 0,29

TOC mg/l 35 31 7 5

BOD7 mg/l < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Ammoniumkväve mg/l 1,5 0,5 0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1,5 ≥1,5 9,7 31 21 39

Fosfor mg/l 0,07 0,79 0,63 0,25

Klorid mg/l 100 50 <5/20 20-50 50-100 100-300 ≥300 53 33 20 15

Sulfat mg/l 100 50 <5/10 10-25 25-50 50-100 ≥100 38 260 35 11

Temperatur °C <0,5 0,5–2 2–5 5–10 ≥10

Metaller

Arsenik µg/l 10 10 5 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 1,2 1 0,31 0,12

Barium µg/l 100 150 55 12

Kadmium µg/l 5 5 1 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 0,006 0,067 0,055 0,012

Kobolt µg/l 9,1 12 2,6 1,8

Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 2,3 0,37 0,44 0,065

Koppar mg/l 2 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,00033 0,00073 0,0067 0,00034

Kvicksilver µg/l 1 1 0,05 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 11 28 3,1 5,5

Bly µg/l 10 10 2 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 0,12 0,53 0,16 0,03

Zink mg/l <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,0084 1,2 0,038 0,0041

Vanadin µg/l 4,3 0,43 0,38 0,19

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2011:3, gränsvärde för otjänligt utgående dricksvatten hos användaren.

2) Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassifcering för grundvatten, SGU-FS 2013:2.

3) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23.

Hög halt
Mkt hög

halt

SGU-rapport 2013:01
3)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg halt
Mkt låg

halt
Måttligt halt

Provmärkning
SLVFS

2011:3
1)

SGU-FS 2013:02
2)

Riktvärde för

grundvatten

Utgångs-

punkt för att

vända trend
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Utökad undersökning inom kv. Barnvagnen 1 i Osby kommun Uppdragsnummer: 305380
Osby kommun Datum: 2020-10-12

Laboratorieanalysresultat för grundvatten

Hälsa Hälsa Hälsa Miljö Miljö

x x X

Provtagningsdatum 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-20

Rapportnummer

Petroleumämnen Enhet

PAH-L µg/l 10 2000 80 120 40 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

PAH-M µg/l 2 10 10 5 15 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

PAH-H µg/l 0,05 300 6 0,5 3 <0,30 0,37 <0,30 <0,30

1) SPBI rekommendation dec 2010, rev 2012. Beaktande exponeringsvägar är ångor i byggnader och bevattning.

Provmärkning

20T01GV 20T02GV 20T03GV 20T04GV

SPI rekommendation
1)

Dricksvatten
Ångor i

byggnader
Bevattning Ytvatten Våtmarker
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165035-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ/JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290106Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG01 0-0,7

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.053Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 
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Skrivmaskin
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AR-20-SL-165035-01

Í%SQbÂÂIJ/JÎ

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 2 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165028-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ(rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290107Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG01 0,7-2,0

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.065Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.28Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.50Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 3 av 54



AR-20-SL-165028-01

Í%SQbÂÂIJ(rÎ

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts330Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 4 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165030-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ*ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290108Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG02 0-2,0

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 5 av 54



AR-20-SL-165030-01

Í%SQbÂÂIJ*ÈÎ

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 6 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165037-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ1\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290109Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG03 0-1,2

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.15Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.24Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.88Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 7 av 54



AR-20-SL-165037-01

Í%SQbÂÂIJ1\Î

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts65Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 8 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165020-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJÂ*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290110Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG05 0,2-1,6

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.051Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.10Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.46Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.50Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.44Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.57Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 9 av 54



AR-20-SL-165020-01

Í%SQbÂÂIJÂ*Î

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.039Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 10 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165019-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIIÇeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290111Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG07 0,5-0,8

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.039Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.43Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts99Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 11 av 54



AR-20-SL-165019-01

Í%SQbÂÂIIÇeÎ

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts0.90Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts360Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 12 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165018-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIIÆ\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290112Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG08 0,5-1,1

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 13 av 54



AR-20-SL-165018-01

Í%SQbÂÂIIÆ\Î

EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.074Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 14 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164025-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂI>o'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290113Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG08 1,1-1,7

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.038Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.060Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.53Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.41Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.79Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts490Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 15 av 54



AR-20-SL-164025-01
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EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts1.7Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts270Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.1Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts850Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 16 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164026-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂI>p0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290114Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG12 0-0,2

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.27Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.048Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.27Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.58Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 17 av 54



AR-20-SL-164026-01
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EUSELI2-00772788

028311 utg 1

mg/kg Ts0.85Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts320Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts400Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 18 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164027-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂI>q9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290115Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG12 0,2-1,2

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.39Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.060Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.41Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts17Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts490Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts1.7Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts93Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 20 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165057-01

EUSELI2-00772784
Í%SQbÂÂIJEBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290071Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-27

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG12

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts10.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts5.9TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.19Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.79Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 
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028311 utg 1

mg/kg Ts81Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.94Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts470Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 22 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165027-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ'iÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290116Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG13 0-0,4

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.062Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.054Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.15Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.37Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.70Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.59Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.53Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts85Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts98Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
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028311 utg 1

mg/kg Ts0.32Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts210Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 24 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164028-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂI>rBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290117Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG14 0,1-1,2

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts15.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts8.9TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.62Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.82Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.18Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.082Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.74Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts8.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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ulh
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mg/kg Ts440Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.96Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.57Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts610Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 26 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165023-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ#EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290118Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG15 0-0,4

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts74Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts85Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 28 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164029-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂI>sKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290119Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG15 0,4-0,8

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%67.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.085Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.068Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.23Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.55Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.91Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.77Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.73Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts440Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts290Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts810Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-167262-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIf=sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290120Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-13

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG16 0,7-1,6

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts72Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts36Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts110Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts230Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.56Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.6Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.2Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.48Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.99Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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mg/kg Ts0.046Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.032Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts5.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts8.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts300Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.73Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 32 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165054-01

EUSELI2-00772784
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290072Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-27

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts4.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.3TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts8.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 34 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165031-01

EUSELI2-00772788
Í%SQbÂÂIJ+&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290121Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-24

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG17 0-0,4

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.059Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.21Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.19Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 36 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164585-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂIE=9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290184Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,4-0,6

2020-06-24

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG17 0,4-0,6

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.25Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.052Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts310Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
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AR-20-SL-164585-01

Í%SQbÂÂIE=9Î

EUSELI2-00772800

028311 utg 1

mg/kg Ts3.5Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.55Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 38 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165156-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂIK_fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290185Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-0,9

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-10

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG21 0,5-0,9

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.8Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.9Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.57Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.33Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.5Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.5Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.95Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts9.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts8.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts11Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts19Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts880Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
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AR-20-SL-165156-01

Í%SQbÂÂIK_fÎ

EUSELI2-00772800

028311 utg 1

mg/kg Ts1.8Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1800Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 40 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164030-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂI>tTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290186Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,6

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG22 0-0,6

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
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AR-20-SL-164030-01

Í%SQbÂÂI>tTÎ

EUSELI2-00772800

028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts230Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 42 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165155-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂIK^]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290187Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,8-1,3

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-10

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG22 0,8-1,3

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.52Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.033Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.035Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.62Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts530Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
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AR-20-SL-165155-01
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EUSELI2-00772800

028311 utg 1

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.52Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts700Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164031-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂI>u]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290188Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG23 0-0,2

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164075-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂI?=pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290189Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,5

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG23 0,2-0,5

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts7.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts4.3TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.23Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.077Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.86Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts9.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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mg/kg Ts740Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts330Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.55Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts840Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-164032-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂI>vfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290190Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,6

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG27 0-0,6

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.092Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.059Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.43Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.64Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.55Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 50 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165157-01

EUSELI2-00772800
Í%SQbÂÂIK`oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380/Avd. 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290191Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,6-0,7

2020-06-24

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-10

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG27 0,6-0,7

Provtagningsplats: 305380

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%69.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.19Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.065Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.039Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.073Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.56Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts590Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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028311 utg 1

mg/kg Ts1.6Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.91Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts870Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-165059-01

EUSELI2-00772784
Í%SQbÂÂIJGTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

305380 Avd 14323, Ulrika Lundh

Tyréns AB Region Syd 

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-06290070Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-23

Ulrika Lundh

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-27

Utskriftsdatum: 2020-07-09

2020-06-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20PG03+20PG19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts9.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts5.5TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.12Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.071Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.20Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.86Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.99Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 
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ulh
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EUSELI2-00772784

028311 utg 1

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.35Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts240Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 5Sida 54 av 54



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-204507-01

EUSELI2-00788309
Í%SQbÂÂN0[[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Ulrika Lundh, 305380

Tyréns AB Region Syd

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-08210246Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-08-20

Ulrika Lundh

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-20

Utskriftsdatum: 2020-09-03

2020-08-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T01GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.035Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

mg/l53Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l38Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l35TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS EN 1899 1-2:1998 / ISO 

17289:2014 (E)

30%

mg/l9.7Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 1 av 8
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mg/l0.070Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:200510%

mg/l3.0Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.0012Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.10Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0091Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00033Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0023Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.011Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0043Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0084Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 2 av 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-204508-01

EUSELI2-00788309
Í%SQbÂÂN0\dÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Ulrika Lundh, 305380

Tyréns AB Region Syd

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-08210247Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-08-20

Ulrika Lundh

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-20

Utskriftsdatum: 2020-09-03

2020-08-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T02GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l0.024Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l0.041Krysen b)Intern metod25%

µg/l0.13Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l0.065Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l0.053Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l0.012Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l0.32Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l0.016Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l0.045Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l0.040Pyren b)Intern metod25%

µg/l0.043Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l0.37Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

mg/l33Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l260Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l31TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS EN 1899 1-2:1998 / ISO 

17289:2014 (E)

30%

mg/l31Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 3 av 8
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mg/l0.79Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:200510%

mg/l10.0Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.0010Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.15Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00053Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000067Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00073Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00037Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.028Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00043Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l1.2Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 4 av 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-204509-01

EUSELI2-00788309
Í%SQbÂÂN0]mÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Ulrika Lundh, 305380

Tyréns AB Region Syd

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-08210248Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-08-20

Ulrika Lundh

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-20

Utskriftsdatum: 2020-09-03

2020-08-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T03GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.021Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

mg/l20Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l35Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l7.0TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS EN 1899 1-2:1998 / ISO 

17289:2014 (E)

30%

mg/l21Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 17025 

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 5 av 8



AR-20-SL-204509-01
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mg/l0.63Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:200510%

mg/l9.0Total-kväve a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00031Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.055Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000055Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0026Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0067Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00044Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.0031Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00038Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.038Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

ulh
Skrivmaskin
Bilaga 6Sida 6 av 8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-204510-01

EUSELI2-00788309
Í%SQbÂÂN0^vÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Ulrika Lundh, 305380

Tyréns AB Region Syd

Ulrika Lundh

Östra boulevarden 56

291 21 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-08210249Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-08-20

Ulrika Lundh

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-20

Utskriftsdatum: 2020-09-03

2020-08-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T04GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.028Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

mg/l15Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l11Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l4.5TOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l< 3.0Biokemisk syreförbrukning BOD7 a)SS EN 1899 1-2:1998 / ISO 

17289:2014 (E)

30%

mg/l39Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

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

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

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

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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mg/l0.25Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:200510%

mg/l0.14Total-kväve a)ISO 29441:201025%

mg/l0.00012Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000030Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000012Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0018Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00034Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000065Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.0055Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00019Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0041Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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2020-12-15, kl. 09:22

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Arsenik 10 mg/kg Intag av jord

Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö

Bly 180 mg/kg Skydd av grundvatten

Kadmium 8,0 mg/kg Intag av växter

Kobolt 30 mg/kg Skydd av grundvatten

Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö

Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö

Kvicksilver 1,8 mg/kg Inandning av ånga

Nickel 60 mg/kg Skydd av grundvatten

Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö

Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-L 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten

PAH-M 20 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 7,0 mg/kg Intag av växter

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Barnvagnen 1 MKM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Intag av dricksvatten beaktas ej, då inget uttag av

dricksvatten sker i eller i närheten av området (frv)

Intag av växter beaktas beaktas ej Odling av ätbara växter bedöms inte som möjlig p.g.a att

området kommer utgöras av idrottsområde.  (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 200 60 dag/år Exponering bedöms som mest ske under 5 dagar i veckan

(obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 60 dag/år Bedöms ske i mindre omfattning, då område utgörs av till

stora delar hårdgjorda ytor.  (obl)

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 90 dag/år Bedöms ske i mindre omfattning, då område utgörs av till

stora delar hårdgjorda ytor.  (obl)

Beräkning av platsspecifika riktvärden för en äldre deponi som ligger inom ett

industriområde.

Barnvagnen 1

Beskrivning

version2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark20160706.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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2020-12-15, kl. 09:22

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräkning av platsspecifika riktvärden för en äldre deponi som ligger inom ett

industriområde.

Barnvagnen 1

Beskrivning

Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Exponering bedöms som mest ske under 5 dagar i veckan

(obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Exponering bedöms som mest ske under 5 dagar i veckan

(obl)

Konsumtion av växter - barn 0,25 0 kg/dag Bedöms ske i mindre omfattning, men kan inte uteslutas.

(obl)

Konsumtion av växter - vuxna 0,4 0 kg/dag Bedöms ske i mindre omfattning, men kan inte uteslutas.

(obl)

Andel växter från odling på plats 0,01 0 - Andelen intag av växter från egen odling bedöms vara

mindre än i det generella scenariot som utgår från

enfamiljshus.  (obl)

Längd på förorenat område 79 50 m Uppskattat genom kartverktyg (obl)

Bredd på förorenat område 83 50 m Uppskattat genom kartverktyg (obl)

Sjöns volym 5870000 1000000 m³ SMHI (obl)

Sjöns omsättningstid 0,5 1 år SMHI (obl)

Avstånd till skyddat grundvatten 100 200 m Uppskattat utigtån VISS kartverktyg (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen

Inga egendefinierade ämnen används.

version2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark20160706.xlsm sida 2 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräkning av platsspecifika riktvärden för en äldre deponi som ligger inom ett

industriområde.

Barnvagnen 1

Beskrivning
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industriområde.

Barnvagnen 1
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  KÖPEAVTAL 
 
 

Säljare  Barnvagnen Fastighets AB (556729-5398) 1/1 andel 
   Box 123 
   283 22 Osby 

   
Köpare  Osby kommun (212000-0902)   1/1 andel 

     283 80 OSBY 
     nedan kallad köparen 

 
           

Fastighet  Del av fastigheten Barnvagnen 1, med en yta på ca 
22 065 kvm nedan kallad ”Fastigheten”. Fastigheten är 
markerad på bifogad kartskiss, se bilaga A 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Köpeskilling Säljaren överlåter och försäljer fastigheterna till  

   köparen för en köpeskilling av 2 400 000  
(TVÅMILJONERFYRAHUNDRATUSEN) KRONOR. 

 
2.  Tillträde  Köparen tillträder fastigheten enligt överenskommelse, 

samt när köpeskilling erlagts.    
   

  3.  Betalning/köp- Köpeskillingen ska erläggas senast 30 dagar efter att  
       brev/hävning köpeavtalet undertecknats och erforderliga politiska  

beslut skett. När köpeskillingen erlagts  
     utfärdar säljaren köpebrev på köpeskillingen. 

 
Om köpeskillingen inte erläggs i rätt tid utgår från 
förfallodagen dröjsmålsränta som med åtta (8) 
procentenheter överstiger Riksbankens vid varje tillfälle 
gällande reporänta. 
 
Om dröjsmål med betalningen överstiger en månad eller 
förhållanden som avses i 4 kap. 26§ jordabalken 
föreligger får kommunen häva köpet och utfå skadestånd 
uppgående till fem (5) procent av köpeskillingen. Detta 
skall ske skriftligt. 

   
  4. Panträtter  Säljaren garanterar, att köpeobjektet på tillträdesdagen 
ej 
     besväras av några panträtter. 
 
 
 
 
 

M OSBY 
~ KOMMUN 
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5. Skick mm. Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen, som 
beretts tillfälle före köpet att noggrant undersöka 
fastigheten, förklarar sig härmed att godta fastighetens 
skick och avstå från alla anspråk mot säljaren på grund 
av fel eller brister i fastigheten. Denna friskrivning 
innebär att köparen inte kan komma med några som 
helst krav mot säljaren på grund av fel eller brister i 
fastigheten. 

 
Köparen har uppmanats att besiktiga fastigheten, vilket 
Köparen kommer att göra genom markundersökningar 
som köparen ensamt bekostar. Efter undersökning 
kommer köparen vara väl medveten om markens 
beskaffenhet. Resultatet av markundersökningarna 
kommer vid ej genomfört köp att kommuniceras med 
Säljaren. 

  
 
  6. Betalnings- Alla kostnader, räntor, skatter m m som belöper på  
      ansvar  fastigheten ska bekostas av säljaren för tiden före 
     tillträdesdagen och av köparen därefter.  
 

7. Lagfartskost- Lagfarts-, intecknings-, förrättnings-, och andra 
    nader inskrivningskostnader förenade med köparens förvärv 

bekostas av köparen ensam. Lagfart får inte sökas på 
detta avtal. 

 
  8. Bebyggelse- Området är beläget inom detaljplanelagt område. 
      reglerande 
      bestämmelser 
 
 
  9. Giltighet  Detta avtal är giltigt under förutsättning att: 
 
     - Köpeskilling erläggs 

- Erforderliga politiska beslut fattas under 2022. 
 
 
Sker ej detta återgår detta köpeavtal till alla delar 
utan krav på ersättning från någondera parten. 
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10. Tvist  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal 
   skall avgöras i allmändomstol. 

 
  11. Antal kontrakts- Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande 
        exemplar  exemplar varav säljare och köpare har var sitt. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   
Osby 2022-04-08       Osby 2020-04-08 

 
 
                                                                                                                                                              
  Bo Ekstrand, Säljare   Mathias Karlsson, Köpare  
  Barnvagnen Fastighets AB  Samhällsbyggnadschef 
    
   
    
  
 
  
           
         

                                                                                                            
   

Bilagor: 
 A. Karta 
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