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Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Onsdagen den 22 augusti 2018, kl. 08:30 

Plats: Borgen, långa salongen

OBSERVERA!
Sammanträdet är offentligt fr.o.m. ärende 5, kl. 10.30.
Ärende

1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet 
samt godkännande av dagordning

2 Anmälningar

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Information

5 Kl. 10.30
Information angående vattensituationen i Osby kommun, verkställande direktör Per 
Fremark, Skåne Blekinge Vattentjänst AB

6 Information från räddningstjänsten angående sommarens torka, räddningschef Jimmie 
Ask

7 Upphandling av fordon till räddningstjänsten

8 Detaljplan för del av fastigheten Osby 181:5, området öster om Lars Dufwa.

9 Detaljplan för fastigheterna Röret 10 och 11.

10 Kl. 13.00
Svar på medborgarförslag, "Använd kalciumklorid (CaCI2) i stället för magnesiumklorid 
(MgCI2) vid saltning av grusvägar", från Anders Ivarsson.

11 Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, ansökan om bidrag till byte av 
värmeanläggning m.m.

12 VA-plan, antagande

13 Grönplan Osby och Lönsboda, revidering

14 Svar på motion "Underlätta hantering av Motioner, Medborgar-förslag och Skriftliga 
reservationer" från Lars-Erik Svensson (M)

15 Svar på motion "Sätt beloppsgränser i delegationsordningen" från Lars-Erik Svensson 
(M)

16 Policy respektive strategi för internationellt arbete

http://www.osby.se/
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17 Riktlinjer för Rådet för trygghet och hälsa, revidering

18 Intern styrning och kontroll, policy

19 Intern styrning och kontroll, riktlinjer

20 Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag

21 Osby Ishockeyklubb, ansökan om borgen

22 Kommunalförbundet AV Media Skåne, beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson 

Ordförande Sekreterare
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Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
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Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:30 000  

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Industrihus i Osby AB ”Protokoll fört vid årsstämma”, 2018-05-09.
2. Industrihus i Osby AB ”Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde”, 

2018-05-09.
3. Industrihus i Osby AB ”Protokoll fört vid styrelsesammanträde”, 2018-05-09.
4. Osbybostäder AB ”Sammanträdesprotokoll”, 2018-06-15.
5. Rådet för funktionshindrade i Osby (RFFH) ”Mötesanteckningar”, 2018-06-19.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan 
begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0709 – 528 271, alternativt 
hakan.dahlbeck@osby.se .

 
  

http://www.osby.se/
mailto:hakan.dahlbeck@osby.se
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:31 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) får ordföranden i en nämnd besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas.
”Allmänna riktlinjer för valaffischering inom Osby kommun”, daterade den 12 juni 2018, 
antas att gälla från och med denna dag, den 29 juni 2018.
KS/2018:201

Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, punkt 1.14, ett (1) ärende.
Rutin för systematiskt brandskyddsarbete inom kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning.
Beslutsdatum 10 juli 2018
KS/2018:126

Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom 
ramen för fastställd budget, punkt 4.3, ett (1) ärende. 
Fastighetschefen utses under perioden 16 juli – 12 augusti 2018 till tf. förvaltningschef för 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning.
Beslutsdatum 6 juli 2018
KS/2015:282

Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen
Beslut om firmatecknare för bankcheckar och förladdade kort, punkt 3.18, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 17 maj och 27 juni 2018
KS/2015:282

Kommunchef, kommunledningsförvaltningen
Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom 
ramen för fastställd budget, punkt 4.3, ett (1) ärende. 
Förvaltningschefen för barn- och skolförvaltningen utses under perioden 25 juni – 31 
december 2018 till tf. förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning för utbildning 
och arbete.
Beslutsdatum 25 juni 2018
KS/2015:282

http://www.osby.se/
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Förvaltningschef, serviceförvaltningen
Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom 
ramen för fastställd budget, punkt 4.3, ett (1) ärende. 
Under resterande del av år 2018 ska personalkostnaderna inom kommunstyrelsens 
serviceförvaltnings kostorganisation minskas genom att inte återbesätta två (2) tjänster vid 
pensionsavgångar.
Beslutsdatum 29 juni 2018
KS/2015:282

HR-chef, kommunledningsförvaltningen
Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt beslut om lön under pågående 
avtalsperiod, punkt 4.5, två (2) ärenden.
Enligt bilaga ”Personalförsörjningsåtgärder inför huvudsemestern 2018 avseende 
sjuksköterskor”.
Beslutsdatum 9 juli 2018
KS/2015:282

Ersättning till inkallad heltidsanställd personal inom räddningstjänsten i Osby kommun 
med anledning av bränder i Gävleborgs län.
Beslutsdatum 9 augusti 2018
KS/2015:282

Förvaltningscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 11.5, tre (3) ärenden.
KS/2018:439, 462 och 463

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen maj månad 2018 nitton (19)
KS/2018:47  752 juni månad 2018 tio (10)

juli månad 2018 nio (9)

Försörjningsstöd maj månad 2018 fyrahundranittio (490)
KS/2018:48  754 juni månad 2018 trehundraåttioen (381)

juli månad 2018 fyrahundratrettiosex (436)

Ensamkommande maj månad 2018 trettiosex (36)
KS/2018:46  751 juni månad 2018 tjugotvå (22)

juli månad 2018 trettiofyra (34)
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Enhetschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol, 
punkt 17.2, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 20 juli 2018
KS/2018:514

Assistent, förvaltningen för utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 17.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 25 juni 2018
KS/2015:282

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete
Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten, punkt 17.18, ett (1) 
ärende.
Beslutsdatum 17 maj 2018
KS/2018:355

Områdeschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd när tillståndet inte längre utnyttjas, punkt 
18.8, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 18 juni 2018
KS/2018:52

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 22.4, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 28 juni och 6 juli 2018
KS/2018:4

I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen 
överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla 
beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. 
Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska 
bifogas blanketten.

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar 
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska 
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att 
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på 
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en 
lämnad delegation.
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Kommunledningsförvaltningen 
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0479528196 
oscar.karlsson@osby.se 
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Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Hemställan om att påbörja investeringsprojekt för nytt 
ledningsfordon till räddningstjänsten
Dnr: KS/2018:418 170

Räddningstjänstens förslag till Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka hemställan om att påbörja 
upphandling av fordon till räddningstjänsten enligt investeringsbudgeten för 2018. 
Kodnummer 0051 Fordon Räddningstjänst i investeringsbudgeten för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Enligt investeringsbudgeten för 2018 ska ett nytt ledningsfordon till räddningstjänsten 
upphandlas under året. Enligt nya riktlinjer ska projektet åter till KS innan upphandling 
påbörjas. 

Avsatta medel för nytt ledningsfordon är 950 000 kr. Det nya fordonet beräknas kosta 1 
100 000 kr. Finansiering utöver avsatta medel sker med överskott från inköp av FIP-
fordon.

Finansiering

Inköpet av fordonet finansieras med projektet 0051 Fordon Räddningstjänst enligt 
beslutad investeringsbudget för 2018.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

 

Jimmie Ask Oscar Karlsson 
Räddningschef Brandingenjör  

http://www.osby.se/




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-06-25 

Kommunstyrelsens samhällsbygg nadsutskott 

§ 60 

Området öster om Lars Dufwa, del av Osby 181 :5 

KS/2018:80 214 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för del av Osby 181 :5, öster om Lars Dufwas rastplats, antas 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområdet samhällsutveckling att 
efterfrågan på mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot 
Lars Dufwa rastplats, öster om väg 23, pekades ut som den mest lämpliga 
marken för nyetableringar. Bedömningen gjordes att området kunde locka 
till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen med närhet till 
väg 23. Kommunen äger marken. 

Ingen gällande detaljplan finns och översiktsplanen pekar ut området som 
ett verksamhetsområde men också med möjlighet till handel (Osby kommun 
2010, s 66). 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181 : 5 och är beläget mitt 
emot Lars Dufwa rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, besök
och kontorsändamål samt vägrestaurang. Vall och prickmark är förlagd mot 
väg 23 för att hålla gott avstånd till vägen (30 meter byggnadsfri zon). En ny 
väg dras in för att komma in till handelsplatsen. Vägen dras in där befintlig 
grusväg är belägen, mitt emot Lars Dufwas infart. 

Efter senaste granskningen har redaktionella förändringar gjorts. 

Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka 
boningshus. 
Ett rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga bebyggelsen 
består av macken vid Lars Dufwa och ridanläggningen bakom rastplatsen. 

Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och är inte exploaterat 
sedan tidigare. 
I huvudsak finns blandskog i området samt en öppen gräsyta i söder. 

Planen drivs med det utökade planförfarandet. 
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~ OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ''Ny detaljplan för del av Osby 181 :5, öster om Lars Dufwa 
rastplats", daterad den 4 juni 2018, från förvaltningschefMathias Karlsson 
och planarkitekt Kettil Svensson. 

Karta "Plankarta med planbestämmelser", daterad den 25 november 2016, 
från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Detaljplan för del av Osby 181 :5. Öster om Lars Dufwa", daterad 
den 15 juni 2018, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef 
Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Granskningsutlåtande 3", daterad den 15 juni 2018, från planar
kitekt Kettil Svensson och förvaltningschefMathias Karlsson. 

Fastighetsförteckning "Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av 
fastigheten Osby 181 :5 område nord, Lars Dufwa", daterad den 4 juni 2018, 
från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic. 

Lokaliseringsprövning, daterad den 15 juni 2018, från planarkitekt Kettil 
Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Miljökonsekvensbeskrivning", daterad den 15 juni 2018, från 
planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23", daterad den 25 
augusti 2016, från Atkins. 

Skrivelse "Handelsutredning för Lars Dufwa, del av Osby 181:5", från Re
team. 

Beslutet skickas till 

Samhälls byggnadsförvaltningen 
Planarkitekt, Kettil Svensson 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post osby@osby.se
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PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområdet samhällsutveckling att efterfrågan på 
mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot Lars Dufwa rastplats, öster om 
väg 23, pekades ut som den mest lämpliga marken för nyetableringar. Bedömningen 
gjordes att området kunde locka till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen 
med närhet till väg 23. Kommunen äger marken.

Ingen gällande detaljplan finns och översiktsplanen pekar ut området som ett 
verksamhetsområde men också med möjlighet till handel (Osby kommun 2010, s 66). 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181:5 och är beläget mitt emot Lars Dufwa 
rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, besök- och kontorsändamål samt 
vägrestaurang. Vall och prickmark är förlagd mot väg 23 för att hålla gott avstånd till 
vägen (30 meter byggnadsfri zon). En ny väg dras in för att komma in till handelsplatsen. 
Vägen dras in där befintlig grusväg är belägen, mitt emot Lars Dufwas infart.

Efter senaste granskningen har redaktionella förändringar gjorts.     

Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka boningshus. 
Ett rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga bebyggelsen består av macken 
vid Lars Dufwa och ridanläggningen bakom rastplatsen. 

Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och är inte exploaterat sedan tidigare. 
I huvudsak finns blandskog i området samt en öppen gräsyta i söder. 

Planen drivs med det utökade planförfarandet.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 3
Fastighetsförteckning
Lokaliseringsprövning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Trafikutredning
Handelsutredning

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 



M OSBY 
~ KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandling 

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

Dnr KS/2018:80 214 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet, del av Osby 181 :5 



Samhällsbyggnad 
Osby kornmun 
283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- www.osby.se 
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil. svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag Laga kraft 

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

antagande 

HANDLINGAR 
Plank.arta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
F astighetsägarförteckning 
Lokaliseringsprövning 
MKB 
Handelsutredning 
Trafikutredning 
Granskningsutlåtande 3 

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

SA1\1MANFATINING 
Under hösten 2015 startade intresset att etablera ett verksamhetsområde 
utmed väg 23 och platsens förutsättningar utreds av kommunen. Intresset 
kvarstår under 2018. Planområdet ligger precis öster om rastplatsen Lars 
Dufwa och omfattar ett område med både en öppen äng och skog. Ytan 
är cirka 11 hektar stor. Planområdet är beläget utmed väg 23 som går mot 
Älmhult. Intresse finns att använda platsen till företag och verksamheter för 
att nyttja det goda skyltningsläge som finns utmed väg 23. Verksamheter är 
redan etablerade i området genom Circle K och Lars Dufwa rastplats. 

2 Planbeskrivning för del av Osby 181: 5 



INLEDNING 
Bakgrund 
Redan våren 1997 började Osby kommun utreda förutsättningarna att 
etablera verksamheter vid Lars Dufwa, med hjälp av bland annat 
Tyrens. I utredningsarbetet konstaterades att standarden för väg 23 klart 
förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen och fördelningen av fordon 
till och från det tänkta verksamhetsområdet bedömdes inte påverkas, 
oavsett om lokaliseringen skedde väster eller öster om väg 23 . 
I slutet av mars 2014 konstaterade kommunen att efterfrågan på 
handel, verksamhets- och industrimark ökat. Lars Dufwa, på östra sidan om 
väg 23, pekades ut som den lämpligaste platsen att etablera verksamheter 
på. Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att en 
etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt framhålls närheten till väg 23 
och Tvärleden som anledning till att Lars Dufwa är den lämpligaste 
placeringen för en verksamhetsetablering. Kommunstyrelsen beslutade 
2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram. Under hösten 2015 har 
introduktionsmöte ägt rum med exploatör och med Länsstyrelsen 
(2015-11-05) samt Trafikverket (2015-11-17). 2017-04-24 avslog 
fullmäktige detaljplanen på grund av oenighet kring handelsbestämmelsen 
hos politiken. Därefter har revideringar gjorts i materialet med nya utskick. 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra vägrestaurang, kontor, besöks- och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och 
rastplats Lars Dufwa. Avsikten är att kunna nyttja det goda skyltningsläge 
som väg 23 ger och följa översiktsplanens intentioner. 

Planfakta 
Planområdet ligger i utkanten av Osby tätort och omfattar del av Osby 
181 :5 och är cirka 11 hektar stort. Området avgränsas i öst av skogsmark 
liksom i norr. I söder finns ett redan planlagt område med ändamålet 
"partilager med utställning". Söder om detta finns åkermark med privat 
ägare och i väst äger kommunen större delen av marken. 
Ingen bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till det tänkta 
planområdet. Marken är flack och utgörs till största delen av blandskog. 
I den västra delen av planområdet, utmed väg 23, finns en större grusyta 
som används av yrkeschaufförer för paus. Förslag till detaljplanen förses 
med bestämmelse för vägrestauraung, kontor, besöksanläggningar och 
Z som står för verksamheter. Bestämmelsen Z möjliggör exempelvis 
serviceverksamhet, lager, tillverkning och liknande användningsområden 
med begränsad omgivningspåverkan. Översiktsplanen pekar ut 
planområdet som industri- och handelsområde. Förslag till detaljplan 
bedöms följa översiktsplanens intention för området med anledning 
av verksamhetsmöj ligheter såsom lager och lättare tillverkning. Även 
besöksanläggningar med sin tillfälliga vistelse bedöms ha likheter med 
handel och översiktsplanens intentioner. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Enligt Osbys översiktsplan 2010 strider inte ändringen av markens 
användning mot översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen över 
Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut planområdet som lämpligt 
för industri men även för handelsverksamhet. Bedömningen är att förslag 
till detaljplan med verksamhetsmöjligheter stämmer väl överens med 
översiktsplanens utpekande av området som handelsverksamhet (Osby 
kommun 2010, s 66). Kommunen önskar kunna fullfölja översiktsplanens 
intentioner och utveckla den kommunägda marken. Se även 
lokaliseringsprövningen för översiktsplanens redogörelse. 

-- Gang..cyk11I vag Osbysj()n nml 

= Framtida 'lil!lig vag 

- HandQI -oen!rum 
B Allmanna byggnader 

D BetinlfiD!l t:ostadllJ 

D Nya bosladclr 

- tlostader utveckling 
~ U11'8dni~somrad11 

fZ':a Bllfinlllg induslri 

- Ny industri 

- Hästgan!ar 
IIlll!lllIII Idrott 

~ Friluftsliv 

- Grans tor ronfJUpad owrsildsplan 

Si1fror och boklifaffl' hänvisar till te:dffl 
{rr.o.m.sidM) 

Uelrällancla pall(- och gren. 
001råden, re sid 67 ___.-..____ 

1:30 000 

4 Planbeskrivning för del av Osby 181 :5 

Detaljplaner i anslutning till 
planområde, se även nästa 
sida. Planområdet ungefärligt 
utmarkerat med blå ring. 
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Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Precis söder om planområdet 
finns dock en detaljplan som också översiktsplanen nämner. Denna 
detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning. Lars Dufwa 
bensinstation är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom 
bensinstationen har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är 
också planlagd. Redan planlagd mark finns mellan förslag till detaljplan och 
den privatägda marken söder. 
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Gällande detaljplaner i anslutning till etableringsområdet. Den röda ringen symboliserar 
var fors lag till detaljplan är belägen i forhållande till de gällande planerna. Marken 
söder om den blå detaljplanen med bestämmelsen "U" är privatägd. Det.finns därmed 
redan stora ytor (cirka 40 000 kvadratmeter) detaljplanerad mark mellan den privata 
marken och fors lag till detaljplan. 

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

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

Planbeskrivning för del av Osby 181 :5 s 



Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. Dock är väg 
23 längs planområdets västra gräns av riksintresse. Bedömningen är att 
vägen inte påtagligt kommer skadas och kontakt hålls med Trafikverket. 

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

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak ek och tall. 
Den lägre vegetationen består i viss utsträckning av ängsytor med klöver 
och småblommor. Det är främst den norra delen som utgörs av skog medan 
den södra och västra delen är öppnare. Vattenföringen är begränsad, inga 
diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet. Söder om 
planområdet, cirka 100 meter från förslag till detaljplan, bedrivs vall odling 
(klöver, gräs, majs) av en privat markägare. Tre gånger om året sprids 
flytgödsel. Viss lukt går att uppfatta från åkermarken men den bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande omfattning. Lukten förekommer 
under en mycket begränsad tid under året. Planområdet bedöms inte heller 
påverka den privata marken eftersom enbart kommunal mark planläggs och 
ett skäligt avstånd hålls till marken. En gällande plan finns dessutom mellan 
den privata marken och förslag till etableringsområdet. På andra sidan 
vägen förekommer redan handel i form av Statoil Circle K . 

Planområdets västra del utmed väg 23. 
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I närheten av planområdet finns en bäck, Hönjarumsbäcken. 
Den ligger precis öster om planområdet, mellan Helgeån och Åbrollasjön. 
Vattenföringens riktning i och runt planområdet är främst sydlig och 
sydostlig i riktning mot bäcken. Avsikten är att förlägga två 
sedimenteringsdammar på kommunens mark i de lägre delarna av 
området (bilden nedan). Dammarna förses med munkar för lämpligt 
vattenflöde mot bäcken vilken är tänkt att fungerar recipient till 
sedimenteringsdammar. Vattnet ska filtreras på lämpligaste vis och 
tillsammans med munkarna skapa minsta möjliga påverkan nedströms, 
hela vägen till Helgeån. Dammarna ligger utanför lanområdet. 

, 
Bilden visar vattenflödet och dess riktning i och runt planområdet. Främst är riktningen 
sydlig och sydostlig. Genom att anlägga två sediementeringsdammar (utmärkta som 
blåa fält) tas dagvattnet omhand. Hönjarumsbäcken som även är utmärkerad i bilden 
fungerar recipient. Munkar används för rimligt vattenflöde till bäcken för god infiltration. 
Sedimenteringsdammarnaförläggs utanfor planområdet. 
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Geotekniska förhållanden 
En undersökning av marken har gjorts på två ställen inom planområdet. 
Markförhållandena är goda med flera olika skikt som övergår från grus till 
större komstorlek. Undersökningsdjupet ligger på cirka 2.20 meter och i 
botten på provgroparna förekommer större stenar. Provgroparna har grävts 
på den öppna gräsytan och en bit in i skogen enligt bilden nedan. Det finns 
inga tecken på vattensjuk och sank mark. Mer ingående undersökningar kan 
komma att behöva göras i ett exploateringsskede. 

Bild från markundersökningen. 

Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. 
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet finns i väst i form av Statoil 
och rastplatsen men även enstaka villor i nord- och nordöst. 
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Detaljplanen bedöms ha stor betydelse för Osby kommun med god 
potential. Eftersom platsen ligger i utkanten av tätorten är påverkan på 
människor mycket liten och gott avstånd hålls till de enstaka byggnader 
samt verksamheter som finns i området. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens 
geografiska informationssystem. Om fornlämningar skulle framkomma 
i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

I , 

\ 

' .,, 

.. , .. 

I 
Enligt kommunens geografiska informations system finns inga kända fornlämningar 

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

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

Illustrationsplan 
Väg23 

,, 
N 

Illustrationen visar hur etableringsområdet kan komma att se ut i framtiden. Väg 23 löper längs 
den västra gränsen av planområdet och trqfik matas in i områdets södra del. Illustrationsplanen 
är enbart en illustration i plan och syftar till att ge större forståelse av hur området kan gestaltas. 
Korsningen vid Lars Dufwa rastplats illustreras snett upp till vänster. Den vänstra avfarten leder 
in till macken. Trafiklösningen är framtagen enligt trafikutredningen och hör till 
planhandlingarna. De svarta strecken representerar planområdets avgränsning. 
Grönområdet är ritat för att få en helhet och kunna illustrera sedimenteringsdammarna. 
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Gator och trafik 
En trafikutredning är framtagen för att ta reda på vilken lösning som 
lämpar sig vid Lars Dufwa korsning och det tänkta verksamhetsområdet. 
Möjlighet finns att svänga av till höger, in mot det tänkta området när 
trafikanterna färdas i norrgående riktning. Möjlighet att svänga av till 
planområdet åt vänster för de som kör söderut tillkommer. Parkering löses 
inom detaljplaneområdet. Gång- och cykelväg finns nästan hela vägen ut till 
planområdet och löper även längs väg 23 från rastplatsen norrut. Gång- och 
cykelmöjlighet till planområdet bör anordnas men sköts separat eftersom 
detalj- och vägplan inte ska överlappa varandra. Nedan visas förslag till 
korsning. 
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Ritning över korsningen vid Lars Dufwa med körfälten redovisade. 
Korsningen ritas enligt rådande VGU och skapar möjlighet för trafikanterna 
att svänga in till det tänkta området vid färd söderut. Möjlighet att 
svänga höger vid färd norrut finns redan. Bärighet BK 4 avses användas. 
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Framkomlighet för stora transporten såsom grävmaskinstransporter ges. 
Söder om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut trafiken 
och bidrar till ett gott trafikflöde vid förslag till korsning. Möjlighet att 
svänga både höger och vänster finns redan vid Lars Dufwa rastplats vid 
färd norrut. För vänstersväng vid färd söderut skapas ett nytt körfält för att 
ordna ett lämpligt trafikflöde, både för trafikanter som fortsätter söderut 
och för de som svänger av mot planområdet. Konsekvenserna för trafiken 
vid förslag till korsning och i närheten bedöms som marginella eftersom 
det redan finns en korsning men som förstärks och byggs ut. Se även 
miljökonsekvensbeskrivningen. Inom planområdet ska det vara möjligt att 
ta sig till kommande transformatorstation med tungt fordon. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan 
brukas för verksamheter, samtidigt som planområdets kvaliteer och ytor ska 
bevaras så långt och effektivt som möjligt. Planområdet bör läggas till som 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till rastplatsen och består av 
avlopp, vatten, el, tele och dagvattenhantering samt fiber. Fjärrvärmenätet 
är inte draget ut till området. Fjärrvärme bör användas om inte någon annan 
lösning visar sig mer lämplig. Infrastrukturen med avlopp, vatten och el 
behöver förstärkas till Lars Dufwa rastplats för att sedan dras under väg 23 
till etableringsområdet. Kontakt hålls med driftbolaget SBVT för att se över 
behov, tillvägagångssätt och kostnader. VA avses dras fram enligt ritningen 
som har tagits fram nedan. Området läggas till som verksamhetsområde för 
VA. Avsikten är att pumpa spillvattnet till befintligt nät. Eventuellt kommer 
dricksvattnet tryckstegras beroende på mängd som behöver levereras. 

Släckvattnet till sprinklers löses_::pektive verks: i ~ 

i) 
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Även dagvattenhanteringen behöver byggas ut. Ett dike (Hönj arumsdiket) 
löper i den östra utkanten av planområdet och används som recipient. Två 
sedimenteringsdammar behöver anläggas för att ta hand om dagvattnet 
för att få en lämplig flödeutjämning och rening. Dessa dammar anläggas i 
utkanten av planområdet i anslutning till verksamheten, liknande den damm 
som finns vid rastplatsen. 
Angående elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte 
uppföras utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får, utan 
ledningsägarens medgivande, upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

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

Hälsa och säkerhet 
Planområdet angränsar till väg 23 och har en trafikmängd på cirka 7000 
fordon under en period på tre dygn. Den enskilda dygnstrafiken ligger på 
cirka 2500 fordon enligt Trafikverkets mätningar från 2014. Mätningar från 
väg 15 från 2015 visar på ungefär liknande siffror enligt Trafikverket. 
En vall anläggs utmed planområdets västra gräns mot väg 23 för att skapa 
avskildhet och lägre ljudnivåer för verksamheten. Vallen utformas enligt 
Trafikverkets synpunkter. Minimalt med bebyggelse ligger i närheten av 
planområdet och bedöms inte påverkas av eventuellt ljud från kommande 
etableringar. Bestämmelsen Z med begränsad omgivningspåverkan 
används också för att minska påverkan på omgivningen. Prickmark läggs i 
detaljplanen mot väg 23 för att hålla ett gott avstånd till framtida byggnader. 
Byggnadsfritt avstånd på 30 meter hålls till väg 23 enligt Trafikverkets krav. 
Någon bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av avståndet 
till vägen och vallen som förläggs mot vägen. De lokala föreskrifterna för 
att skydda människors hälsa och miljön angående exempelvis spridning av 
gödsel tillämpas. 
Eftersom planområdet inte är detaljplanelagt sedan tidigare och inte heller 
använts till någon verksamhet bedöms inga markföroreningar finnas. Den 
aktuella delen har aldrig ianspråktagits för bebyggelse och ligger inte heller 
i direkt anslutning till något bostadsområde. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetid för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga 
kraft. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Osby 181 :5 är stor och avstyckningar kommer behöva göras för 
att skapa lämpliga fastigheter. En sådan ansökan om avstyckning kommer 
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare står för kostnaderna om inte 
köparen tar på sig kostnaden. Möjligheter finns också att ordna rättigheter 
för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. 

Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas antas andra halvåret 2018. 

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

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Marken planområdet utgör ägs av Osby kommun. Exploatören är ansvarig 
för genomförandet inom kvartersmark. 

Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark). 
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts och byggs ut 
av driftbolaget SBVT. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av anslutning, 
exempelvis lokalgatan i detaljplanen med tillkommande asfaltering med 
mera. Tillgängligheten i allmänhet och för vägsamfälligheten i området 
avses bli bättre när området byggts ut. 

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

FASTIGHETSRÄ TTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och 
köparen står för dess kostnader. 
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Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa, alternativt ändra en 
fastighets utbredning. 

Lednings rätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. 
Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att 
göra så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en 
fastighet. En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt 
reglerna i ledningsrättslagen. Flyttningar eller andra åtgärder som krävs 
för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan 
ledningsrätt behöver skapas inom planområdet. Någon flyttning eller annan 
åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för att säkerställa Skanovas och 
E.ON:s kabelfunktioner. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Avstyckning från Osby 181 :5 kommer behöva göras för den del 
planområdet utgör och ansökan skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare 
står för kostnaderna vid lantmäteriförrättning. Möjligheter finns också att 
ordna rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda 
servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står 
för uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
anslutningsavgifter, bygglovavgifler och eventuella utredningar. Inga 
kostnader ska tillfalla vägsamfälligheten för det kommunen föreslår i 
detaljplanen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

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

, Osby kommun, 2018-06-15 

/U,l>~sOJn 
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~KOMMUN 

Detaljplan f'ör del av Osby 181 :5. 
Öster om Lars Dufwa rastplats. 

Osby,Osby konnnun, Skånelän 

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

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

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

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

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2018-03-04 

Trafikverket, 2018-03-08 

Lantmäterimyndigheten, 2018-03-07 

utan synpunkter 

utan synpunkter 

utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

ÖVRIGA 

TT-nämnd,2018-03-15 

E.ON, 2018-03-06 

Segutslycke vägsamfällighet, 2018-03-07 
Lantbrukarnas Riksförbunds kommungrupp, 
2018-03-07 
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2018-03-04 följande: 

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

Kommentar: Inga. 

Trafik.verket meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingama i rubricerat ärende. 

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

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

Kommentar: Inga. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

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

Kommentar: Inga. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

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

Område miljö: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Område bygg: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Avsikten är att primärt använda fjärrvärme. 

4. I planbeskrivningen, sidan I 2, framgår att planområdet föreslås läggas till som 
verksamhetsområde för VA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Avtal med Trafikverket hanteras separat. 

7. Noterat och värdefullt. 

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

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
inget ytterligare att erinra än vad som tagits upp i tidigare samråds- och granskningsyttrande. 

Kommentar: Inga. 

ÖVRIGA: 

Segutslycke vägsamf°ållighet meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

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

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

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

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

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

• Inga kostnader skall åläggas vägsamfälligheten. 
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• Kostnader för eventuell lantmäteriförrättning rörande förändrade andelstal skall tas av 
kommunen. 

• Ärendet tas upp på årsmötet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 

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

Samhällsbyggnad i Osby, juni 2018 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

&111 S.~~~ 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar detaljplaneläggning av 
området öster om Lars Dufwa rastplats utmed väg 23. Ändamål planeras 
för kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter med anledning av det goda 
skyltningsläget längs väg 23 mot Älmhult i norr och Hässleholm i söder. 

Områdets förutsättningar bedöms som goda utifrån dokumenterad 
information såsom plandokument, plats besök med markundersökning, 
geografiska informationssystem etcetera. 

Huvudsakligen karaktäriseras området av blandskog men också av öppna 
gräsytor i söder. Inga kända kulturhistoriska lämningar eller rödlistade 
arter finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Inga tecken på 
potentiellt förorenad mark finns enligt Länsstyrelsens GIS-databas eller 
enligt någon dokumentation från kommunen. Vattenföringen är begränsad 
och två sedimenteringsdammar avses förläggas i anslutning till planområdet 
för omhändertagande av dagvattnet. 

Nollaltemativet innebär att det utpekade området inte planläggs utan 
förblir orört. Konsekvenserna blir att platsen riskerar att växa igen och stå 
outnyttjad. Intentionerna som redovisas i den fördjupade översiktsplanen 
(Osby kommun 2010, s 62) fullföljs inte heller med nollalternativet. 
Påverkan genom planläggningen blir främst på kommunens skog. 

Utifrån de miljöutmaningar som framhålls för Skåne 2016-2020 är det få 
som bedöms beröra den aktuella planläggningen. 
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Inledning 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses 
i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga 
om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11 , 12 och 16 
§§miljöbalken.Bedömningen att en MKB behövdes har gjorts under möte 
med Länsstyrelsen 2015-11-05. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram eftersom förslag till detaljplan 
för del av Osby 181 :5, öster om Lars Dufwa rastplats bedöms kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar 
sig i första hand på de lokala fysiska miljöeffekter som planförslaget 
kan ge upphov till. Strategier och mer övergripande frågor behandlas i 
andra övergripande dokument som exempelvis översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Osby tätort. 

Förslag till detaljplan avser verksamhetsetableringar utmed väg 23 och 
därigenom kunna utnyttja det goda kommersiella läget. 
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Syfte och bakgrund 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen klargörs i 3 kapitlet 3 § 
miljöbalken. 

Ändamålet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller 
åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Dels 
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön 
i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön. 

Bakgrunden till beslutet att upprätta förslag till detaljplan för området öster 
om Lars Dufwa togs 2014-04-23 av kommunstyrelsen i Osby. Behovet av 
publika områden för företagsetableringar har ökat de senaste åren. 
Det utpekade området kan locka till företagsetableringar och 
potentiellt ge fler arbetstillfällen i kommunen. 

Kommunekologen har varit delaktig i arbetet med 
miljö- och dagvattenhanteringen samt med miljökonsekvensbeskrivning 
i detta projekt. 
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Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet är avgränsat med hänsyn till den planerade 
exploateringen och den yta verksamhetsetableringama kan kräva. 

Omradet som utreds är markerad i rött och ligger i utkanten av Osby tätort. 

Den geografiska avgränsningen av planområdet omfattar enbart en 
fastighet i kommunens ägo, del av Osby 181 :5. Kommunen äger även 
stora delar av marken runt planområdet. Västra sidan om planområdet 
avgränsas av riksväg 23. Planområdet utgörs främst av blandskog av typisk 
bondeskogskaraktär. Huvudsakligen finns tallar i området men också 
relativt mycket lövskog. I södra delen är platsen öppen med ängsytor. 

) , I - / / "-. 

I ;' 1 Ungefärlig avgränsning 
( ) av planområ,kt 
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Miljömålen 
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen 
beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar (regeringen.se). 
Av de nationella målen bedöms några beröra projektet. Dessa miljömål 
är levande sjöar- och vattendrag, god bebyggd miljö och ett rikt växt och 
djurliv. Övriga miljökvalitetsmål anses därför inte beröras. 

Utöver de nationella miljömålen har Skåne ett regionalt åtgärdsprogram, 
skånska åtgärder för miljömålen, som pekar ut skånska utmaningar 
och prioriterade åtgärder. Detta åtgärdsprogram kan utgöra underlag 
för strategiska program och fysisk planeringen såsom översiktsplaner, 
infrastrukturplaner och utvecklingsprogram. De största utmaningarna som 
framhålls för miljöarbetet i Skåne 2016-2020 (Länsstyrelsen 2016, s 2, 6) 
är: 

Hållbara transporter i Skåne 
• Ökad andel kollektivtrafikresande. 
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering. 
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter. 

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering. 
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten. 

Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
• Begränsad exploatering av åkermark. 
• Framtagande av vatten- och avloppsplaner. 
• Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter. 

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
• Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus. 
• Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden. 
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark. 

Hållbar konsumtion i Skåne 
•Miljö-och sociala krav i offentlig upphandling. 
• Information för en giftfri vardag. 
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Av dessa utmaningar är det få som är relevanta för genomförandet av 
detaljplanen öster om Lars Dufwa. De är ändå viktiga att framhäva i 
miljöarbetet eftersom de bidrar med att peka ut riktningen för den fysiska 
planeringen. I viss utsträckning berörs hänsyn till Skånes hav, sjöar och 
vattendrag samt hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. Dessa 
fokusområden tas vidare i planläggning och i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. Inga andra mål bedöms påverkas. 

Miljöbalken 
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft vilket gjorde att ett nytt 
verktyg introducerades i det svenska miljöarbetet. 

Miljöbalken syftar bland annat till att människors hälsa och miljön skyddas 
mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. Men också att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. 
Mark, vatten och den fysiska miljön ska i övrigt användas på ett 
samhällsekonomiskt sätt så att de ekologiska, sociala, och kulturellt 
långsiktiga värdena av en god hushållning tryggas. Syftet är också att 
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås (riksdagen.se). 

Miljökvalitetsnormerna 

Miljöbalken ställer krav på åtgärder ifall miljökvalitetsnormerna (1vIKN) 
överskrids. De miljökval itetsnormer som finns gäller för buller, luft- och 
vattenkvaliteten. Till exempel kan inte några nya utsläppstillstånd ges om 
miljökvalitetsnormerna överskrids. När det gäller fysisk planering kan inte 
en ny detaljplan vinna laga kraft om genomförandet leder till att MKN 
överskrids. Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för 
föroreningar i utomhusluft, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten 
och en för omgivningsbuller (naturvårdsverket.se). 

Hänsynsreglerna 

I 2 kap Miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglema. Om avsikten 
är att göra något, eller att någon tänker göra något, som kan få inverkan på 
miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglema följas. 
Hänsynsreglema behöver dock inte följas om åtgärden är av försumbar 
betydelse med hänsyn till balkens mål. Syftet med reglerna är i huvudsak att 
förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska 
öka (riksdagen.se). 
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Platsens förutsättningar 
Markanvändning och landskapsbild 

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

Planområdets västra sida med riksväg 23. Bilden är tagen mot nordöst. 

Platsen präglas i stor utsträckning av väg 23 som går norrut mot Älmhult 
och söder mot Hässleholm. Eftersom platsen ligger i utkanten av Osby 
tätort präglas den starkt av omgivande skog men också av rastplatsen Lars 
Dufwa. 

Lars Dujwa rastplats och Circle K. Bilden är tagen mot andra sidan vägen i jämförelse 

med bilden ovan. Riktningen är västlig. 
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Planområdets landskapsbild karaktäriseras av närheten till Småland. 
Öppet jordbrukslandskap möter tät blandskog och den glesa bebyggelsen 
utgörs i huvudsak av gårdar och friliggande villor. Söder om planområdet 
och längs väg 15 finns ytor för lantbruksverksamhet. Vallodling bedrivs 
(gräs, klöver och majs) och gödslas cirka 3 gånger om året med flytgödsel. 
Förslag till detaljplan omfattar ingen av denna mark, enbart oanvänd 
kommunägd mark. Den mark som kommer i fråga för etablering är 
framför allt det som idag är skog och till viss del äng eller som helt saknar 
användning. Gödselspridningen för lantbruksverksamheten bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande mening. Gödslingen sker under en 
begränsad omfattning och under en kort tidsperiod av året. 

Riksväg 23 norrut mot Älmhult. Till höger ligger planområdets nordligaste del. 

Boendemiljö 

I anslutning till planområdet finns flertalet privata fastigheter. De är till 
största delen skogs- eller jordbruksfastigheter utan något bostadshus. 
En av fastigheterna utgörs av ett bostadshus (Marklunda 3:21) cirka 
100 meter från planområdet och bedöms kunna påverkas i mindre grad 
av exempelvis buller och damning från de planerade verksamheterna. 
Negativa konsekvenser bedöms uppstå om än i mycket liten utsträckning då 
bostadshuset kommer ligga relativt långt från planområdet. Uppkomst av 
någon lukt eller något luftutsläpp bedöms marginella eftersom etableringen 
avser verksamhetsetableringar med kontor- och besöksmöjligheter. Buller 
från verksamheter beror till viss del på vilken typ av företag som etablerar 
sig inom området. Lagstiftning som reglerar gränsvärden för utsläpp och 
buller finns och kommer att behandlas i kommande tillståndsansökan eller 
anmälan enligt miljöbalken för verksamheten. En del av verksamheterna 
kan dock komma att vara för små eller har en viss typ av verksamhet som 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. 
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Naturmiljö 

Norr om planområdet finns ett mindre område som är sankt och illustreras 
med brunt fält. Eftersom det är planområdets nordligaste utkant bedöms 
inte området påverka projektet negativt. Det finns inte heller några kända 
forn- eller kulturhistoriska lämningar, naturreservat, naturvårdsområden, 
riksintressen (undantaget väg 23) eller Natura 2000 områden. 

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

prickarna är kulturhistoriska lämningar, de gröna fälten är lövängsrestllövskogslund. De 

bruna illustrerar sumpskog och de rödafälten alsumpskog. De blåa fälten i norr är ängs
och hagmarksinventering. 

Kulturmiljö 

Det aktuella planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiij ö 
eller något kulturreservat för Skåne. 
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Däremot finns en del fornlämningar i anslutning till planområdet. 
Fornlämningarnas status varierar. Några utgörs av kulturhistoriska 
lämningar andra är exempelvis bevakningsområden. Fornlämningarna i 
anslutning till planområdet redovisas på kartan nedan. Det finns inte heller 
någon gammal jordbruksmark som berörs. Detta finns inga biotopskyddade 
objekt enligt 7 kap miljöbalken. . ,,_ . ~ . .. 
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Bilden visar riksantikvarieämbetets karta över olika lämningstyper som ojferkast, fossila 

åkrar etcetera. Det finns inga lämningar i eller i direkt anslutning till planområdet. 

Buller 

Konsekvenserna vad gäller buller från vägtrafik är i viss mån beroende 
av vilken verksamhet som etableras inom områdena. Planområdet är 
dock relativt begränsat i sin utbredning. Om det blir fullbyggt kommer 
det att påverka bullersituationen på omkringliggande vägar. Om endast 
verksamheter som alstrar små fordonsmängder, exempelvis lager, etablerar 
sig inom området kommer dagens bullersituation huvudsakligen att kvarstå. 
En mer blandad verksamhet kan dock ge upphov till en del trafikökning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån förordning (2015 :216) och 
de förordningsförändringar som trädde i kraft 1 juli 2017 om trafikbuller 
vid bostadsbyggnad. Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Samt inte 
över 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 35 kvadratmeter 
gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Bullervärdena är av vikt att ta upp även om 
inga bostadshus kommer att påverkas eller ligger i direkt närhet till 
etableringsområdet. 

12 Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 



Hushållning med naturresurserna 

Planområdet medför inte något intrång i områden som Länsstyrelsen 
klassar som brukningsvärd eller på annat sätt bevarandevärd. Den planerade 
verksamhet kommer dock att medföra att andel hårdgjord yta ökar, vilket 
innebär att mängden dagvatten kommer att öka. En översiktlig vatten- och 
dagvattenanalys är sammanställd på kartan nedan. I denna beskrivs hur 
vattnet rinner i planområdet när det regnar och vattnets rörelse i marken. De 
hårdgjorda ytornas påverkan på dagvattnets rörelse och effekt i och även 
utanför planområdet tas i beaktning. Flödesanalysen av vattnet och samtal 
med kommunekologen ligger till grund för dagvattenhanteringen och 
placeringen av sedimenteringsdammar. De negativa konsekvenserna består 
till största delen av rent arealbortfall. Planområdet görs inte heller större än 
vad som är nödvändigt för den tilltänkta verksamheten. Översiktsplanen 
pekar egentligen ut ett mycket större område för verksamhetsetableringen 
än vad som planläggs med förslag till detaljplan. 
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Trafik- och trafiksäkerhet 

En separat trafikutredning är framtagen och hör till planhandlingarna. 
De mätningar Trafik.verket (2014) gjort visar att trafiken under tre dygn på 
väg 23 söderut mot Hässleholm är goda, knappt 7000 fordon. 
Det ger ett större underlag för verksamheter och ökar attraktiviteten. 
Trafikunderlaget är cirka 2500 fordon per dygn i norrgående riktning och 
gör området lämpligt som skyltningsläge. Infarten till området sker genom 
korsningen i höjd med Lars Dufwa rastplats och in på en mindre väg som är 
grusbelagd. Förbindelsen till rastplatsen sker på motsatt sida. Väg 23 är 
rekommenderad väg för farligt gods vilket innebär att vägen är utpekad som 
lämplig för sådana transporter. Vägen har ett byggnadsfritt avstånd på 30 
meter vilket beaktas i detaljplanen. En gång- och cykelväg finns i nuläget på 
västra sidan väg 23 från rastplatsen och en bit norrut. Skyltningen är 
huvudsakligen varning för älg och hastighetsbegränsning 100 km/h. 

Skyltning utmed väg 23. 

Tillgängligheten till planområdet ordnas genom att en väg dras in till 
planområdet i korsningen vid Lars Dufwa. En bred ut- och infart finns redan 
där vägen dras in. Vägen är dock grusad och behöver asfalteras 
och breddas. I förslag till korsning som är framtagen i trafikutredningen 
av Atkins, skapas ett nytt vänstersvängfält för trafik som kör söderut och 
svänger in mot det tänkta området. För utfarten från det tänkta området 
ordnas körfält för trafikanter som både svänger av mot norr, söder och även 
körfält för trafikanter som kör till planområdet söderifrån. Förslag till 
korsningen är ritad enligt rådande VGU och 
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal har använts . Eftersom det redan 
finns en korsning vid Lars Dufwa som också avses att byggas ut bedöms 
påverkan på vägnätet och trafiken som mycket små. En cirkulationsplats 
finns cirka 450 meter söder om korsningen vilket bidrar till ett jämnare 
trafikflöde för närliggande vägnät. 
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Väg 23 håller en god standard med bland annat mitträcke. Från 
cirkulationsplatsen i söder och ett gott stycke norrut, med Lars Dufwa 
rastplats inräknat, är sikten för trafikanterna mycket god. Belastningen på 
korsningen bedöms öka något men inte trafikmängden på väg 23. 
Trafiksignaler avses inte användas i korsningen. En signalerad korsning ger 
enligt trafikutredningen (Atkins 2016, s 12) en större fördröjning, särskilt på 
huvudleden. Avsikten är att bibehålla det goda trafikflödet som redan finns. 
Nedan redovisas förslag till korsning. 
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Genom korsningsförslaget och vägen som dras in till planområdet ökar de 
hårdgjorda ytorna inom området. Dagvattenhanteringen från de hårdgjorda ytorna 
hanteras med sedimenteringsdammar. Effekterna på omkringliggande vägnät 
bedöms som låga eftersom vägarna i närheten är förhållandevis stora och väl 
utbyggda med goda siktförhållanden. 
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Förorenad mark 

Inom planområdet finns inga områden som Länsstyrelsen i Skåne län anger 
i sin GIS-databas som potentiellt förorenade. Det är miljödata som använts 
(länk och webbsida uppdaterad 2016-04-13 enligt IT-enheten). Förorenade 
områden är kopplade till flera befintliga industriverksamhetsområden i 
andra delar av Osby och berör inte planområdet. Några av de verksamheter 
som anges som möjligt förorenade är sådant som kommunal avfallsdeponi 
och verkstadsindustri. Etableringsområdet har inte tidigare använts till 
någon verksamhet och är inte heller utmarkerat som förorenat. 

Geoteknik 

En undersökning av markförhållandena har utförts inom planområdet. 
Två provgropar har grävts, en på den öppna ängsytan och en i skogen. 
Provgroparna gjordes cirka 2,20 meter djupa och markförhållandena visar 
sig goda utan några sanka förhållanden. Mestadels består materialet av grus 
och sten som ökar i storlek med djupet. 

Ortofoto över planområdet med provgroparna utmarkerade. 

Bilderna visar de två provgroparna som gjorts. Den vänstra bilden är från provgropen på 

den öppna ängsytan och den högra är från skogen. 
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Enligt SGU:s jordartkarta över Osby tätort med omnejd utgör planområdet 
isälvssediment. Det innebär att marken består till stor del av sand, grus och 
st~nar. 
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SGU:s jordartkarta visar också på att det finns 
flera områden som utgörs av torv. Marken 
är sank på dessa ställen och olämplig att 
bygga på. Det finns inga sådana områden i 
planområdet och inte heller i anslutning till det. 
Bedömningen är att markförhållandena överlag 
är goda. Planområdet markerad med röd ring. 
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Gällande planer och program 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Precis söder om det utpekade 
etableringsområdet finns dock en detaljplan som också översiktsplanen 
nämner. Denna detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning 
vilket är en bestämmelse som inte används idag. Lars Dufwa bensinstation 
är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom bensinstationen 
har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är också planlagd. 
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Bild över gällande detaljplaner som finns ; anslutning till etableringsområdet. Lars 

Dufwa rastplats har bestämmelsen G, bi/service. 

Översiktsplanen för Osby kommun, antagen 2010, strider inte mot 
den tänkta markanvändningen. Den fördjupade översiktsplanen 
över Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut området som 
lämpligt för verksamheter. Bedömningen är att förslag till detaljplan 
stämmer väl överens med översiktsplanens utpekande av området som 
verksamhetsområde (Osby kommun 2010, s 66). Se även tillhörande 
lokaliseringsprövningen för översiktsplanens redogörelse. 
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Fördjupad öveniktsplan Osby 
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Den fördjupade översiktsplanen över Osby tätort. Planen pekar ut etableringsområdet 

(område C) som industri men också som möjligt handels- och verksamhetsområde. 

Avsikten är inte att planera en så stor yta som den fördjupade översiktsplanen pekar ut. 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 19 



Beskrivning av planförslaget 
Etableringsområdet öster om Lars Dufwa matas via befintlig infrastruktur 
samt med ett nytt infartsläge som tillkommer från väg 23. 
Inom området med byggrätt, tillåts en byggnadshöjd om 10 och 15 meter. 

Verksamheterna som tillåts inom planområdet är kontor, besöks- och 
verksamhetsändamål. Exploateringsgraden regleras i planen med 35 % och 
50 % byggrätt. Ytor för angöring och parkering samt lämplig plats för 
personalens rastmöjlighet utomhus anordnas inom varje fastighet som 
tillkommer inom planområdet. Väg 23 är rekommenderad väg för farliga 
godstransporter och en byggnadsfri zon om 30 meter gäller från vägen. 
Mot väg 23 införs därför i huvudsak en vall för avskildhet och 
bullerdämpning samt en bebyggelsefri zon som regleras med prickmark 
"marken får inte bebyggas". I övrigt gäller att byggnader måste placeras 
minst 4,5 meter ifrån tomtgräns. Planområdets yta omfattar cirka 11 
hektar. Två sedimenteringsdammar placeras precis utanför planområdet för 
hantering av dagvattnet enligt flödeskartan på sidan 13. Dammarna förläggs 
strax öster om planområdets utkant och förses med munkar för att vattnet 
ska tillföras kontrollerat till Hönjarumsbäcken. Avrinningen behöver ligga 
på cirka 1,51/s och hektar vilket motsvarar en naturlig avrinning från icke 
exploaterad mark. Avsikten är att bygga dammarna så att största delen av 
infiltrationen sker i dem. 

N ollalternativet 
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet 
inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollaltemativ. De föreslagna 
förändringarna jämförs med nollaltemativet. Nollaltemativet avser därmed 
en tänkt framtida situation om detaljplanering och föreslagna projekt inte 
genomförs. Därför utgörs nollaltemativet av nuvarande landskapsbild och 
markanvändning. Eftersom det inte finns någon officiell markanvändning 
i dokumentsform som gäller idag, bedöms marken främst som en 
skogstillgång för kommunen. Den grusade ytan i den sydvästligaste delen 
av planområdet behöver nämnas då den brukas som tillfällig parkering för 
förbipasserande chaufförer. 

Om nollaltemativet väljs innebär detta att planområdets skogsmark 
inte påverkas av en framtida verksamhetsetablering. Eventuella 
skogsbruksåtgärder inklusive avverkningar kan vidtas på samma sätt som i 
nuläget. 

Nollalternativets konsekvenser 
Som nollaltemativ gäller att inga förändringar i markanvändningen sker och 
den naturliga utvecklingen kommer att fortgå. 
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Om nollalternativet väljs innebär detta att planområdets skogsmark- och 
ängsmark inte påverkas av en framtida verksamhetsetablering. 
Befintliga verksamheter i anslutning till planområdet (Lars Dufwa rastplats) 
kommer att pågå, men svårigheter och osäkerhet kommer att råda i 
framtiden vid eventuella bygglovsansökningar både för kommunen och 
allmänheten. Idag står kommunen nästan helt utan detaljplanerad mark 
för kontor och verksamheter vid någon eventuell företagsetablering, vilket 
medför en begräsning för samhällsutvecklingen. 

Stora ytor av planområdet består av skogs- och ängsmark. Risk 
finns att dessa områden växer igen. Eftersom området i gällande 
översiktsplan anges som tätortsutveckling med möjlighet till företag och 
verksamhetsmöjligheter bedöms inte nollaltemativet följa översiktsplanens 
intentioner. Varken i den fördjupade översiktsplanen eller i översiktsplanen 
som helhet. 

Miljömålsuppfyllelse och samlad 
bedömning 
Sett ur ett större perspektiv innebär planförslaget i förlängningen 
att förutsättningar för en hållbar utveckling skapas i kommunen. 
Omvandlingen av området öster om Lars Dufwa ger förutsättningar för 
verksamhetsetableringar i ett område som ligger bra till, både lokalt och 
regionalt och även ur ett kommunikationsperspektiv. 

Planförslagets läge vid rastplats Lars Dufwa och väg 23 erbjuder effektivare 
transporter och ligger fördelaktigt ( förhållandevis långt från bostäder) 
samtidigt som Osby kan omvandlas och genom etableringsförslaget 
utveckla och locka till sig nya företag. Etableringen utgör därmed en viktig 
förutsättning för att möta befolkningstillväxt men framför allt möjligheten 
till fler arbetstillfällen. 

Etableringsområdet begränsas till sin storlek för att inte ta mer mark 
i anspråk än nödvändigt. Området inhyser inte heller några rödlistade 
arter, fornlämningar eller skyddsvärd natur vilket medför att få av de 16 
miljömålen berörs. Detsamma gäller för Skånes utmaningar för miljöarbetet 
2016-2020. 
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Utifrån den föreslagna verksamhet, samt platsens läge och förutsättningar 
bedöms inte den planerade verksamheten ha någon skadlig inverkan med 
undantag för areabortfall. Efter platsundersökningar bedöms det inte finnas 
någon skyddsvärd natur, inga känsliga eller rödlistade arter, forn- eller 
kulturhistoriska lämningar och inte heller något riksintresse med undantag 
för väg 23. Åtgärderna och etableringen bedöms utifrån dokumenterat 
material och den kunskap som finns om att etableringskonsekvenserna inte 
medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken 
överträds. 

Planerat ändamål kommer att exponeras mot väg 23. För att minska 
exponeringen förläggs en vall mot väg 23 och naturzoner föreslås att sparas, 
vilket bedöms som positivt. Detta medför en minskning av verksamheternas 
dominans i landskapet och ger ett visuellt skydd. Genom naturzonerna och 
att begränsa användningen av skogen sparas naturen. Vegetation medför 
även att verksamhetsområdets visuella uttryck mjukas upp. 

Resultat 
I detta avsnitt görs den slutliga analysen som detaljplaneförslaget kan 
medföra utifrån det material och den dokumentation som använts i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Landskapsbilden och naturen påverkas främst av att träd behöver avverkas. 
Ingen skyddsvärd natur finns inom eller i anslutning till planområdet. 
Åtgärder vidtas för att eventuellt skadliga verkningar undviks. Två 
sedimenteringsdammar förläggs i anslutning till planområdet för att hantera 
dagvattnet från de hårdgjorda ytorna. Inte mer mark än nödvändigt tas i 
anspråk i förhållande till vad verksamheten kräver. 
Viss flytgödselspridning förekommer söder om planområdet men 
förekommer under en begränsad tid och omfattning (tre gånger om året). 
Mindre lukt kan uppfattas men påverkar inte förekommande 
handelsverksamhet precis på andra sidan väg 23 (på västra sidan vägen) 
i någon större bemärkelse. Ingen lukt förekommer heller inomhus i den 
befintliga handelsverksamheten efter undersökning. 

Enligt kommunens geografiska informationssystem och Lantmäteriets 
fornsök finns inga kulturhistoriska lämningar. Om fornlämningar ändå 
skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten kommer dessa 
- i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Etableringsområdet ligger inte i direkt anslutning 
till någon bostadsbebyggelse. Den huvudsakliga bebyggelsen utgörs av 
befintlig handel och service genom rastplatsen. Huvudsakligen kommer 
bullret från väg 23 och en vall uppförs i planförslaget mot vägen för 
avskildhet och bullerdämpning. Byggnadsfri zon om 30 meter hålls mot väg 
23. 
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Det finns inget känsligt växt- eller djurliv och enligt Länsstyrelsens 
GIS-databas bedöms inte marken vara förorenad. Alternativa lokaliseringar 
presenteras separat i lokaliseringsprövningen. Etableringsområdet vid 
Lars Dufwa följer den fördjupade översiktsplanen för Osby väl och 
markförhållandena bedöms som goda. 
Om nollaltemativet följs går detta emot vad översiktsplanen pekar ut 
och området riskerar att växa igen och inte brukas alls. Kommunen ser 
ett stort värde i att fullfölja de övergripande planeringsdokument som 
agerar vägledning och paraply för vidare planering. Om det dessutom går 
att reducera markytan som tas i anspråk för att hushålla med mark- och 
vattenanvändningen är detta en stor fördel. Av betydelse att framhålla är 
att översiktsplanen pekar ut ett mycket större område än vad som föreslås 
detaljplaneläggas. Värdet i att bevara så mycket natur som möjligt och 
reducera påverkan på landskapsbilden ser kommunen som mycket viktigt. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun 2018-06-15 

~ fillsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Sammanfattning 

Översiktsplanen som är antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut tre 
områden, C, D och F som lämpliga för verksamhet- och 
företagsetableringar. Område C på östra sidan om väg 23 och Lars Dufwa 
rastplats framstår som lämpligast. De geotekniska förhållandena är bäst och 
det finns ett intresse att etablera sig på området på grund av skyltningsläget. 

Handel och verksamhet förekommer redan vid Lars Dufwa i form av Circle 
K vilket gör platsen naturlig att stanna till vid. De två andra områdena som 
översiktsplanen pekar ut, D och F, är i viss uträckning sanka och har inte 
samma naturliga koppling till verksamheter och handel. Område F bedöms 
ligga för nära bostadsbebyggelse och har inte samma trafikunderlag och 
därmed skyltningsläge. Område D har utretts tidigare och visade sig 
olämpligt med hänsyn till den sanka marken. Flera bäckar rinner också 
genom området. 

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

En etablering på huvudalternativet, öster om Lars Dufwa rastplats, 
stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer och bedöms vara det bästa 
alternativet utifrån de dokument som undersökts. 
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Inledning 

Lars Dufwa är ett område beläget på den östra sidan av väg 23, i den 
nordöstra utkanten av Osby tätort och utreds som möjligt verksamhet- och 
företagsområde. Några av kvaliteema består i förbindelsen som väg 23 har 
norrut mot Älmhult och Ikea samt söderut mot Hässleholm. Därmed finns 
förutsättningar för ett bra besöksunderlag och gott skyltningsläge. Lars 
Dufwa ligger knappt 3,5 kilometer från Osby tåg- och busstation vilket ger 
närhet till goda kollektivtrafikmöjligheter. 
Det omgivande området karaktäriseras av skog som i huvudsak ägs av 
kommunen och öppen åkermark med privata ägare. På den västra sidan om 
vägen 23 och det utpekade området ligger Lars Dufwa rastplats med 
möjlighet till restaurang och mindre livsmedelshandel. 
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Syfte och bakgrund 

Syftet är att undersöka och pröva lämpligheten för området öster om Lars 
Dufwa för verksamhet- och företagsetableringar i jämförelse med 
alternativa lokaliseringar. Urvalet av lokaliseringsmöjligheter grundar sig 
huvudsakligen på de riktlinjer som ges i den fördjupade översiktsplanen för 
Osby tätort och översiktsplanen antagen 2010-11-29. Fördelar och 
nackdelar med områdena framhålls för att kunna visa på vilken plats som är 
mest lämplig. Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och 
vattenområden ska användas och långsiktigt utvecklas enligt 3 kap § 2 PBL. 

Under våren 1997 började Osby kommun genom dåvarande tekniska 
kontoret utreda förutsättningarna att etablera ett verksamhetsområde vid 
Lars Dufwa, med hjälp av bland annat Tyrens och Handels planinstitut. 
I utredningsarbetet konstaterades att standarden för väg 23 klart 
förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen och fördelningen av fordon 
till och från det tänkta området bedömdes inte påverkas oavsett om 
lokaliseringen skedde väster eller öster om väg 23. Dock bedömdes att 
etablering på den östra sidan om vägen skulle trafiktekniskt innebära något 
större problem jämfört med den västra sidan med hänsyn till de 
förutsättningarna som fanns då. En större andel trafik behövde korsa 
huvudvägen. 

Handelns planinstitut konstaterade att vid en handelsetablering vid Lars 
Dufwa skulle marknaden i kommunen tillföras en lägre prisbild och en 
större sortimentsbredd. Det ekonomiska inflödet skulle också öka 
samtidigt som utflödet från kommunen skulle få förutsättningar att minska. 

I slutet av mars 2014 konstaterade dåvarande verksamhetsområde 
samhällsutveckling att efterfrågan på mark för verksamheter och företag 
ökat. Lars Dufwa, på östra sidan om väg 23, pekades ut som den 
lämpligaste platsen att etablera verksamheter på. Marken ägs av kommunen 
och utgör tillräckligt stor yta för att en etablering ska kunna vara möjlig. 
Framför allt framhålls närheten till väg 23 och Tvärleden som anledning till 
att Lars Dufwa är den lämpligaste placeringen för en etablering. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram. 
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Underlag och analys 
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Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i 
översiktsplanen, antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige, pekar ut flera 
framtida användningsområden för centralorten. Huvudsakligen pekas den 
nordöstra delen av Osby ut som ett framtida utvecklingsområde för nya 
verksamhetsområden. Fördelen med denna lokalisering är att områdena 
ligger frånvända tätorten i förhållande till den huvudsakliga 
vindriktningen. Dessutom framhålls kopplingen till den viktigaste vägen, 
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väg 23 och industrispåret vid Södra stambanan. Några av 
etableringsområdena lokaliserades på östra sidan av väg 23. 
Anledningen är de relativt nybyggda cirkulationsplatserna som ger större 
möjlighet till en exploatering av områdena ur trafiksäkerhetssynpunkt (Osby 
kommun 2010, s 62, 66). 

Lokaliseringsalternativ 

Av de områden som översiktsplanen pekar ut som framtida 
verksamhetsområden är det i huvudsak alternativ C, D och F som är 
lämpliga för handel (Osby kommun 2010, s 62, 66). Inget av områdena är 
detaljplanelagda med undantag för delar av område C som har en mindre 
detaljplan för lagerändamål. 

Område C (precis öster om Lars Dufwa rastplats och väg 23, berör 
fastighet Osby 181 :5) finns det intresse för med anledning av platsens 
attraktiva läge utmed vägen. Översiktsplanen redogör för att delar av 
området redan är detaljplanelagt för uppställning/lagerverksamhet och att 
platsen lämpar sig för verksamheter. Storleken på marken bedöms i 
översiktsplanen till cirka 54 hektar (Osby kommun 2010, s 66). 
Ytan bedöms dock som relativt tilltagen. Inga kända fornlämningar och 
inga riksintressen finns med undantag för väg 23. Radonhalten är normal, 
10-25 kBq/m3 enligt kommunens geografiska informationssystem. Det 
finns inget i naturvårdsplanen som bedöms behöva beaktas och området 
omfattas inte i grönplanen. Platsen har goda förutsättningar eftersom Lars 
Dufwa redan är ett naturligt stopp som rastplats och som mindre 
handelsverksamhet. Trafikunderlaget är cirka 2500 fordon per dygn i 
norrgående riktning enligt Trafikverkets mätning och därför lämplig som 
skyltningsläge. 

Lars Dufwa rastplats med Circle K (Statoil) och restaurang. 
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Markundersökning 

Ortofotot visar var provgroparna har grävts. I hörnan nere till vänster skymtar Lars Dufwa 

rastplats med parkering. 

Två provgropar har gjorts på den aktuella platsen för att undersöka 
markförhållandena och pröva lämpligheten. En av provgroparna gjordes på 
ängen och den andra inne i skogen för att se om förhållandena skiljer sig 
åt. Djupet uppgår till 2,20 meter för båda groparna. På ängen består marken 
först av tre decimeter matjord för att sedan övergå till grövre storlek. 
På 1,5-2,20 meters djup består materialet i huvudsak av stenar. 

Provgropen på ängen. Marliförhållandena är goda och utgörs av jord som övergår mer i grus och 

sten med ökat qjup. Inget vattenfyllde provgropen efter att grävarbetet avslutats. 
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Den andra provgropen inne i skogen har liknande förutsättningar. Den 
första decimetern består av matjord och vegetation. De följande fyra 
decimeterna är materialet blandat med finare jord, grus och stenar som blir 
större när markdjupet ökar. 

\~T!"l'~'IIII 

Provgropen inne i skogen. Marken består inte lika mycket av sten i jämförelse med 

provgropen på ängen. 

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

marken är sank Vidare utredningar kan behöva göras i ett framtida byggskede. 
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~~~,:..: UnderUsg.a ndel.a~r av 15.lilvssed!ment ;;i~; Underllggando~gmv m<Xin stenar, grus, sand och mo (Berg och jord 2009, S 

;~·X:· Mw~nb,,~and,b~tulllgmorän 106). Provgropama visade också på detta eftersom 
'"" CJ M,,,.,o,v komstorleken ökade med ökat djup. Område F och 

~ Kä,rt.... D har inte lika goda förutsättningar eftersom 
• ..,.m,.d;m,., platserna delvis är sanka. En del av marken består w ~,t 
• , .. i.....i;m,., av torv och svämsediment vilket ger sämre 
- lsiM!ed>ment, smd IQfUtSättningar. 

LJ Sanctigmor:in 

. ... g 

lIIlll[[Il fyllning 

O v.ttfn 
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Område Där beläget med direkt tillgång till riksväg 23, huvudsakligen 
söder om Glimåkravägen vilket omfattar fastigheten Marklunda 34:1 . 
Området präglas av industriverksamhet som finns på den nordvästra sidan 
om väg 23. Översiktsplanen beskriver att viss handelsverksamhet går att 
etablera och att en gång- och cykelväg kan behövas antingen under eller 
över vägen. Tidigare planer har funnits på att exploatera delar av platsen 
med industriverksamhet. Området är cirka 38-44 hektar stort och 
svårexploaterat vilket antas medföra höga kostnader (Osby kommun 2010, 
s 66-67). Enligt det planprogram som upprättades i slutet av 2005 framkom 
att stora delar av platsen har dåliga grundläggningsförutsättningar vid den 
preliminära geotekniska undersökningen. Detta medförde att 
planprogrammet föreslog grönområde i den centrala delen av planområdet. 
Randonnivån ligger på normal nivå (10-25 kBq/m3). Inga riksintressen 
påverkas och någon värdefull miljö tas inte i anspråk i naturvårdsplanen 
eller grönplanen. Området har både för- och nackdelar med dess läge. De 
mätningar Trafikverket gjort visar att dygnstrafiken på väg 23 söderut mot 
Hässleholm är goda, cirka 6200 fordon. Det ger ett större underlag för 
verksamhet och ökar attraktiviteten. Samtidigt har området 
olämpliga förutsättningar eftersom marken är sank och det finns ingen 
handel i direkt anslutning till platsen i dagens läge. 

~' . . . ·. -1 ·"' 'Ji. 

' ~ ft. \ l~ 
..... . 

,t• ,, .~ 

Foto längs väg 23 efter rondellen som knyter an WI Kristianstadsgatan. Bild från syd. 
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Område F är väl synligt och har stor tillgänglighet i direkt anslutning till en 
större trafikled, väg 15. Området ligger utmed Kälsvedsvägen och 
Lönsbodavägen samt omfattar del av fastigheten Osby 181 :5 Trafiken 
matas från en tillfart från Lönsbodavägen samt en anslutning från 
Vintervägen. Exploateringskostnaderna för området uppskattas till normala 
och ytan utgöra cirka 10 hektar (Osby kommun 2010, s 67). 
Enligt kommunens geografiska informationssystem finns inga riksintressen 
med undantag för väg 15. Inga fornlämningar finns och radonhalten ligger 
på normal nivå 10-25 kBq/m3. I områdets östra utkant är marken mycket 
sank och består i huvudsak av torv enligt en tidigare utredning som gjort för 
anslutande industriområde i norr (Structor 2014, s 6). Naturvårdsplanen från 
2001 pekar inte ut något i större bevarandebemärkelse och området 
behandlas inte i grönplanen. 

Nackdelarna med område F bedöms som klart större i jämförelse med de 
två andra utpekade områdena. Dels för att område F ligger i direkt närhet av 
bostadsområdet Gamleby, dels för att marken består av torv i den östra 
delen. Trafikverkets trafiksiffror på väg 15 är inte heller lika goda, cirka 
2900-3600 per dygn jämfört med de högre trafiksiffrorna på väg 23. 
Att lokalisera verksamheter vid område F bedöms alltför 
centrumnära. Trafiksiffrorna är lägre och hänsyn behöver även tas till 
boende i anslutning till platsen. 

Foto längs väg 15 in mot område F, nordlig riktning. 
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Bilden är tagen längre österut längs väg 15 jämförl med föregående. 

Resultat 

Av de tre områdena C, D och F som översiktsplanen (fördjupad) pekar ut 
som framtida verksamhetsområden ligger samtliga utmed en större väg och 
har skyltningsläge. Område C på östra sidan om väg 23 vid Lars Dufwa 
bedöms vara den lämpligaste platsen utifrån de dokument som gåtts 
igenom och de undersökningar som gjorts. Fördelarna är i huvudsak att 
handel redan förekommer vid Circle K (Statoil) och det är därför en naturlig 
plats att stanna till vid. 

De geotekniska förhållandena är bra både utifrån de provgropar som gjorts 
och enligt SGU:s jordartkarta. De övriga områdena uppvisar sämre 
markförhållanden och är i viss utsträckning sanka. Skyltningsläget är 
ungefär lika exponerat för alla lokaliseringsalternativ men den största 
trafikmängden förekommer på väg 23. Företagspotentialen är bättre och 
platsen öster om Lars Dufwa är det område som det finns intresse att 
etablera sig på. Avståndet till centrum är cirka 3 kilometer och goda 
möjligheter finns därför att ta sig ut till platsen. Placeringen är också 
tillräckligt långt ifrån centrum för att inte påverka några boende. 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Lokaliseringsprövning för del av 181 :5 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Osby kommun planerar för en exploatering på upp till 120 000 m2 mark med handel och kontor i Marklunda 
öster om väg 23 och norr om väg 15, se figur 1. Exploateringen ska till 90 % bestå av handel och 10 % av 
kontor. Med denna exploatering behöver befintlig korsning, som området ansluter till, byggas om för att klara 
krav på kapacitet. 

 
Figur 1-1. Planerad exploatering markerat med röd ring. Kartkälla: © OpenStreetmaps bidragsgivare.  

1.2. Syfte 
Atkins har i egenskap av trafikkonsult ombetts att ta fram två förslag på korsningsutformningar och beräkna 
hur stor del av marken som kan exploateras med en given belastningsgrad: 

1. Korsning med stopplikt (60 % belastningsgrad) 
2. Korsning med signalreglering (80 % belastningsgrad) 

  

Bef. korsning 

Väg 23 

Väg 15 
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2. Förutsättningar 

2.1. Befintlig utformning 
Dagens korsning är utformad enligt figur 2. Södra tillfarten har två körfält varav ett används för vänstersväng 
medan övriga tillfarter har ett körfält. Västra tillfarten från Statoil har väjningsplikt och den östra tillfarten från 
exploateringsområdet har stopplikt. Väg 23 är huvudled med 70 km/h skyltad hastighet i korsningen. 

 
Figur 2-1. Befintlig utformning av korsningen. 

2.2. Trafikmängder 
Trafikmängden på väg 23 har inhämtats från Trafikverket (2016a). Senaste mätning är utförd 2014-09-29 
vilket sammanfaller väl med ett årsmedeldygn på vägen. Eftermiddagens maxtimma inträffar kl. 16:00 – 
17:00 med 208 fordon söderifrån och 413 fordon norrifrån. Förmiddagens maxtimma inträffar kl. 07:00 – 
08:00 med 308 fordon söderifrån och 163 fordon norrifrån. Trafikmängden på exploateringsområdets tillfart 
är okänd och antas vara försumbar. 

Statoil har ca 1300 – 1400 betalande besökare per dygn.  

 

 

 

  

Statoil
. 

Exploateringsområde 

Väg 23. 
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3. Metod och antaganden 

3.1. Exploatering 
Då Trafikverkets trafikalstringsverktyg används för att prognostisera trafiken till exploateringen behöver 
bruttoarean (BTA) kännas till för exploateringen. Därför behöver ett exploateringstal bestämmas. 

BTA = markyta ∗ exploateringstal 

För bestämning av exploateringstal har liknande exploateringsområden för handel och kontor studerats. För 
exploatering av handel har en manuell beräkning utförts. Ytan som exploateras för handel har mätts från 
Växjös detaljplan över handelsområdet Handelsmannen. Exploateringstalet för den större handelsytan öster 
om lokalgatan uppgick till cirka 0,4. Exploateringstal för kontorsområdet har utgått från Österåker kommuns 
detaljplan för Pilstugetomten västra. I denna detaljplan uppgår exploateringstalet för ”handel, lättare industri, 
kontor samt försäljning av drivmedel” till 0,5.  

Genom iterering med kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal kan sedan en bruttoarea som ger 60 % resp. 
80 % belastningsgrad bestämmas, se tabell 4-1. 

3.2. Korsningsutformning 
Korsningsutformning har valts för signalreglerad respektive stoppliktsreglerad korsning i 
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal så att korsningen kan rymmas inom befintligt vägområde I fallet 
med signalreglerad korsning har det antagits att hastigheten i korsningen sänks till 60 km/h. 

 

3.3. Trafikmängder 
Kapacitetsberäkningen har genomförts för vardagsdygnets maxtimma under för- och eftermiddagen. 
Prognosår har satts till år 2041. 

3.3.1. Trafikverkets basprognos 
För trafikprognos år 2041 används Trafikverkets basprognos 2016 (Trafikverket, 2016b). Enligt denna 
uppgår den årliga trafikökningen (fordonskilometer) i Skåne mellan år 2010 och år 2040 till 1,4 % per år och 
mellan år 2040 och 2060 till 0,7 % per år. Trafiken på väg 23 har räknats upp med motsvarande ökning. 

3.3.2. Trafik till och från Statoil 
Trafiken till och från Statoil antas under maxtimman vara 10 % av antalet betalande besökare per dygn, dvs. 
140 fordon per riktning. Antalet fordon antas vara detsamma år 2041. Svängandelarna antas vara 60 fordon 
höger, 60 fordon vänster och 20 fordon rakt fram. 

3.3.3. Trafik till och från exploatering 
Trafiken till och från exploateringen prognostiseras med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 10 % av dygnets 
trafik antas genereras under maxtimman. Svängandelarna ut från exploateringen till väg 23 antas enligt 
samma riktningsfördelning som trafiken på väg 23. Trafik från väg 23  till handelsområdet antas fördelas jämt 
från norr respektive söder. Därtill ansluter 20 fordon från Statoil som kör rakt fram. 

Trafiken till exploateringsområdet antas till hälften komma från befintlig trafik på väg 23 och hälften antas 
komma från Trafikverkets basprognos. Detta leder till att riktningsfördelningen kan förändras en aning 
beroende på hur stor exploateringen blir.  
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4. Resultat 

4.1. Exploatering 
Enligt kommunens framtidsplaner ska exploaterad yta till 90 % bestå av handel och till 10 % bestå av kontor. 
Exploateringsytan är 120 000 m2, vilket medför 108 000 m2 för handelsverksamhet och 12 000 m2 för 
kontorsverksamhet om hela ytan exploateras. Då exploateringstalen för dessa ytor är antagna till 0,4 
respektive 0,5 kan den maximala bruttoarean (BTA) uppgå till 43 200 m2 för handel och 6 000 m2 för kontor. 

Då maximal belastningsgrad i korsningen sätts till 80 % för signalreglerad och 60 % för stoppliktreglerad kan 
området exploateras med olika volymer, se tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Maximal exploatering med olika korsningstyper. 

Tid på dygn Korsningstyp BTA handel BTA kontor Andel exploaterad 
markyta 

Eftermiddag 
Stopplikt 12 960 m2 1 800 m2 30 % 

Signal 35 424 m2 4 920 m2 82 % 
     

Förmiddag 
Stopplikt 26 784 m2 3 720 m2 62 % 
Signal 41 904 m2 5 820 m2 97 % 

 

Följande kapitel visar utsnitt ur resultatutdrag från Capcal. För komplett resultatutdrag, se bilaga 1-4.  
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4.2. Schematisk korsningsutformning 
Korsningen har i Capcal i huvudsak utformats på samma sätt för både stopplikt och signalreglering enligt 
figur 4-1. 

 
Figur 4-1. Schematisk korsningsutformning. 

I fallet med signalreglerad korsning antas signalfaserna vara enligt figur 4-2. 

 
Figur 4-2. Antagna signalfaser i alternativ med signalreglerad korsning. 
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4.3. Trafikflöden och kapacitetsberäkning 

4.3.1. Signalreglerad korsning förmiddag 
 

 
Figur 4-3.Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-2. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning FM. 
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4.3.2. Signalreglerad korsning eftermiddag 

 
Figur 4-4. Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning EM. 

Tabell 4-3. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning eftermiddag. 
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4.3.3. Korsning med stopplikt förmiddag 

 
Figur 4-5. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-4. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning förmiddag. 
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4.3.4. Korsning med stopplikt eftermiddag 
 

 
Figur 4-6. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, stopplikt reglerad korsning eftermiddag. 

 

Tabell 4-5. Resultatutdrag ur Capcal för stoppliktreglerad korsning eftermiddag. 
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5. Diskussion 

Den signalreglerade korsningen tillåter större exploatering än en korsning med stopplikt. Den signalreglerade 
korsningen orsakar dock en större fördröjning än korsningen med stopplikt, särskilt på huvudleden. Det beror 
dels på att trafiken på huvudleden stoppas vid rödljus men också på att trafikvolymen är större vid 
beräkningen av signareglerad korsning. 

Möjligen är trafiken till och från exploateringsområdet överskattad under förmiddagen då 90 % av 
exploateringen utgörs av handelsverksamhet som eventuellt är stängd då förmiddagens maxtimma inträffar 
(kl. 07:00-08:00). Eftermiddagens maxtimma blir dock dimensionerande oavsett detta. 
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Handelsutredning för 
Lars Dufwa, del av Osby 

181:5. Osby, Osby 
kommun, Skåne län. 
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OSBY KOMMUN │ Bakgrund till utredning 

Osby kommun har en lång tradition av bra handel i centrum med många mindre 
butiker som tillsammans representerar en stor andel av kommunens dagligvaruköp. 
Konkurrens från näthandel och stora handelsaktörer på handelsområden utanför Osby 
kommun har påverkat handeln i Osby, där det redan idag finns ett antal tomma 
lokaler. Kommunen vill fortsätta ha ett attraktivt centrum och motverka minskad 
handel i centrum. 

Nyetableringar av stora handelsaktörer i centrum är vare sig möjligt eller önskvärt på 
grund av brist på lämpliga lokaler och parkeringsplatser. Det är inte hållbart att öka 
trafikvolymen i centrum med denna typ av verksamhet. 

 

Med detta som bakgrund, finns idag ett intresse att etablera ett nytt handelsområde i 
utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa. Nyetableringar 
avser handelsaktörer som skulle kunna resultera i ett större utbud för Osbys invånare 
för storköp och sällanköpsvaruhandeln med syfte att öka den totala handeln i 
kommunen. Nya målgrupper bedöms kunna attraheras till området, då drygt 11000 
fordon passerar dagligen. 

Källa: Anbudsunderlag Osby Kommun (2016)  
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OSBY KOMMUN │ reteam group 

reteam group är ett konsultföretag som rådger 
kommuner och privata aktörer i planering kring 
detaljhandel och samhällsplanering. Vi har existerat 
sedan 2001 och har bidragit till utvecklingen av 
konkurrenskraftiga och holistiska 
detaljhandelsstrategier till över 100 städer, 
shoppingcenters och externa detaljhandelsområden 
i såväl Sverige som utomlands.  

 

Idag är vi bland en av de ledande specialisterna på 
utveckling av detaljhandelsfastigheter.  Våra 
strategier och lösningar ger näringsidkare, 
hyresvärdar, handelsföreningar och kommuner en 
gemensam strategisk plattform som främjar 
stadens och kommunens framtida utveckling.  

 

reteam group har huvudkontor i Köpenhamn i 
Örestads region med kontor även i Polen, Sydafrika, 
Nederländerna och Sverige.  
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OSBY KOMMUN │ Uppdragsbeskrivning 

Osby kommun har tilldelat reteam group att göra en utredning av etablering av ett nytt 
handelsområde i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa.  

 

Syftet med utredningen är att ge kommunen underlag till detaljplanarbete och 
strategisk planering för ett nytt handelsområde. 

 

reteam groups uppdrag är att klargöra marknadsförutsättningarna för lokalisering av 
ett nytt handelsområde genom att genomföra följande analyser: 

 

• Nulägesanalys av handeln i Osby centrum/tätort. 

• Konsekvensanalys för daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort av ett nytt 
handelsområde. 

• Analys av vilken typ av handel som hotas, respektive har potential att utvecklas, av 
eventuell framtida utökning av handel på det nya handelsområdet.  

• Analys av ekonomiska konsekvenser för Osby kommun inbegripet arbetstillfällen. 

• Analys av hur grannkommunernas (Älmhult och Östra Göinge kommun) handel kan 
tänkas påverkas av ett nytt handelsområde samt redogörelse för eventuella positiva 
och negativa konsekvenser för närliggande kommuner. 

• Analys av handelsområde attraktionspotential i ett bredare geografiskt sammanhang 
(Norra Skåne). 

• Analys av platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.  

 

reteam group använder sin ledande expertis och erfarenhet inom utveckling av 
handelsplatser och konsument beteende samt tillämpat analys metoden retail 
mapping* för att genomföra ovanstående analyspunkter.  

*retail mapping: inventering och analys av handelsutbudet i butikslokaler i gatunivå på central stråk i stadskärnor och tätorter.  
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OSBY KOMMUN │ Externhandel vs. cityhandel 

Externhandelns effekt på cityhandel diskuteras mycket.  

Anledningen till att externa handelsplatser attraherar många konsumenter är 
för de erbjuder ett stort produkturval, konkurrenskraftiga priser samt 
tillgänglighet.  

Särskilt i ett bilsamhälle erbjuder de en attraktiv lösning till ett effektivt och 
resultat-orienterat köp. Men valet av vilken handelsplats man väljer påverkas 
av många olika faktorer. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att externhandel inte bör konkurrera 
med centrum utan komplettera. Det är även av stor vikt att man inte bygger 
för stort i förhållandet till kommunens befolkningsstorlek.  

Om externhandeln blir för stort i förhållande till centrum i både omsättning 
och yta kan det få förödande effekter på cityhandeln. Ett exempel på detta är 
Väla-området i Helsingborg.  

 

En ytterligare viktig aspekt är valet av butiksmix som man etablerar på 
området. Den måste planeras i hänsyn till utbudet i centrum, konkurrenande 
platser och människorna som kommer använda plasten. Undersökningar 
visar att extern dagligvaruhandel påverkar cityhandel och grannkommuner 
mycket mer än vad sällanköpshandelskoncept gör. Undersökningar visar att 
befolkningen i kommuner med dagligvaruhandel på ett externt 
handelsområde väljer att handla större volymer på det externa läget och 
använder livsmedelbutikerna inne i city som komplettering.  

 

Vid utveckling av externhandel är det viktigt att utveckla cityhandeln 
samtidigt för att det ska få så lite konsekvenser som möjligt. Cityhandeln bör 
i regel ses över och fräschas upp vart 7 år för att behållas attraktiv och 
motstå konkurrens. I en stadskärna/centrum måste kommun, 
fastighetsägare och näringsidkare samverka och ha samma vision för att 
detta ska bli så starkt som möjligt och generera en positiv upplevelse för 
kunden. 

7 
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OSBY KOMMUN │ Extern handeln & köpbeteende 

Det finns tre anledningar till varför människor befinner sig på en handelsplats 
1. De är där för att de ska köpa något 2. De är där för att träffa någon eller få 
inspiration 3. De passerar igenom för att de är på väg någon annanstans.  

 

Inköp på externhandelsområde är ofta målinriktade köp. Framgångskriterier 
för denna typ av anledning är en bra hyresgästmix, det totala urvalet av 
produkter inom en viss kategori av varor (brett prisspann, brett och djupt 
sortiment) som personen behöver köpa.  

Att ett externhandelsområde är fokuserat på målinriktade köp syns tydligt i 
reteams analyser när vi har intervjuat människor på ett externt 
handelsområde. Mer än 80% av människorna är där för att handla. Sällan är 
man där för att träffa någon.  

Placeringen av externhandeln utmed stora vägar får dem även att fånga upp 
människor som är på väg, men majoriteten av människor är där för att just 
handla något specifikt. Tillgänglighets- kriterierna för de som är på väg är att 
det är snabbt och enkelt då tid är en betydelsefull faktor. Det är svårt att 
avbryta någon i rörelsefas eller ändra deras väg. Erbjudandet måste vara 
mycket attraktivt, tydligt kommunicerat och lösa de behoven man kan tänkas 
ha när man är på väg. 

 

Tillgängligheten och avståndet är en avgörande faktor för ett attraktivt 
externt handelsområde och påverkar konsumentens val av handelsplats. 
Tillgängligheten gäller både kollektivtrafik och biltransport men även 
öppettider. Dessa kan påverka valet av handelsplats väldigt mycket.  

Människor som bor utanför staden/orten och som är bilberoende kör gärna 
längre för att handla, mycket på grund av att det är lättare att parkera T.ex. 
om kunden har två olika externa handelsområde att välja mellan, båda 
tillgodoser behovet de önskar tillfredsställa, har samma butiker men den ena 
är lättare att ta sig till även om det är lite längre iväg. Vilken plats väljer 
kunden? De gör även avvägande i om de kan göra fler ärenden i samma tur. 

Bilanvändare är även oftast mer villiga att resa lite längre för att göra storköp 
om erbjudandet är tillräckligt attraktivt. Människor är villiga att resa 25% av 
tiden som de vill spendera på en handelsplats t.ex. om man behöver köra i 
20min så vill man spendera ca. 1,5 timme på platsen.   

8 
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OSBY KOMMUN │ Människorna på en handelsplats 

En analys av det befintliga butiksutbudet på primära shoppingstråk ger en 
tydlig bild över hur konsumenten uppleveler platsen och utbudet. Det 
identifierar styrkorna och svagheterna i handelsutbudet. Dock identifierar det 
inte platsens identitet, människorna och deras personliga behov och 
önskemål.  

 

Var och hur människor väljer att shoppa påverkas av många olika faktorer. 
Demografiska faktorer som hushållsekonomi och familjestruktur är en, 
tillgång till transportmedel och möjligheter är en annan. Attraktivt utbud, 
tillgängligheten samt närheten till handelsplatsen påverkar också valet av 
handelsplats. Men det som gör konsumentbeteendet ännu mer komplext är 
att de flesta köp och val av handelsplats inte alltid är motiverat av 
demografisk data och ett faktiskt behov att köpa, utan de motiveras och 
påverkas mer av personliga värderingar, attityder och prioriteringar. Detta 
medför att utmaningen att förutspå konsumenters beteende i ett 
handelsklimat är stor. Dock inte omöjlig.  

 

Vid utveckling av en handelsplats  är därför av stor vikt att investera i att 
verkligen förstå och lyssna på människorna då de utgör platsens identitet. 
Skapar man inte en plats som korrelerar med deras personlighet är risken 
stor att de väljer att shoppa någon annanstans.  

Beslut om utveckling av handel måste därför  inkludera människorna för att 
kunna skapa en långsiktig och hållbar lösning. T.ex. vad är viktigt för dem när 
de shoppar, vilka butiker har de behov för, hur vill de känna sig när de 
shoppar etc.  

 

Från våra undersökningar ser vi även att de som bor nära handelsplatsen är 
de som faktiskt använder platsen mest.  Givetvis lockar handelsplatsen 
köpkraft från grannkommuner och andra orter men majoriteten är fortfarande 
de som bor tätt på. Det är därför viktigare att basera utveckling kring dem än 
”potentiella kunder” utanför kommunen.    

9 
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OSBY KOMMUN │ Definition av utredningsområde 

Området av intresse för utredningen av det nya handelsområdet 
ligger i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars 
Dufwa. Det tar ca 6 min med bil från Osby Centrum till området. 

 

Platsens förutsättning att bli ett handelsområde är god när man tittar 
på dess placering utmed och nära högt trafikerade vägar och 
centrum. Platsens identitet med Brio-gubben som landmärke är redan 
känd av människorna i regionen. Dock hade det optimala läget för ett 
handelsområde, med hänsyn till trafikflödet i området, varit på andra 
sidan rondellen närmre avfarten in till Osby och väg 15.  

3,8 km    
6 min bil 
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OSBY KOMMUN │ Potentiell Konkurrens 

Om man tittar på det geografiska området i ett 
större perspektiv för att identifiera potentiell 
konkurrens om köptillfällen som ett nytt 
handelsområde i Osby skulle få, så skulle de 
potentiellt vara följande: 

 

Älmhult Handelsplats, externhandeln i Hässleholm 
och externhandeln i Kristianstad.  

Hässleholm och Kristianstad erbjuder ett stort utbud 
inom storköp och Älmhult gynnas av att ha IKEA 
som ankare.  

 

Kristianstad är den handelsplatsen som ligger längst 
bort med 46 min bilfärd och 52 min med tåg. Det 
tar 32 min att köra till Hässleholm och 19 min med 
tåg. Älmhult ligger närmast och tar 22 min med bil 
och 10 min med tåg.  

 

Eftersom storköpshandeln är begränsad i Norra 
Skåne, bortsett från Älmhults erbjudande som är 
delvis begränsat, åker troligtvis många till antingen 
Kristianstad eller Hässleholm för att göra storköp. 
Framförallt människor från Östra Göinge och Osby. 

 

Som vi tidigare har nämnt reser bilanvändare gärna 
lite längre för att göra ett storköp, resetiden till de 
potentiella konkurrenterna är inte ett hinder för 
konsumenten.  45% av de som bor i Osby kommun 
bor utanför tätorten och är i behov av bil eller annat 
transportmedel för att ta sig till annan ort dvs. 
bilkulturen och användningen är stor. Utbudet och 
erbjudandet kommer vara avgörande för var 
människor kommer att köra.  

Bil: 22 min 
Tåg: 10 min 

Bil: 46 min 
Tåg: 52 min 

Bil: 32 min 
Tåg: 19 min 
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OSBY KOMMUN │ Tillgänglighet 

Om vi tittar på det geografiska området från ett mindre perspektiv och förrutsättningar 
i området så ligger det betänkta etableringsområdet ut med riksväg 23, som är en högt 
trafikerad väg med totalt 11 000 fordon per dag. Här kör ca 5260 fordon per dygn 
norrut var av ca 11% är lastbilstrafik. Söderut mot Hässleholm kör 6190 fordon per 
dygn var av 10% är lastbilstrafik. 

 

Strax i närheten av området går även riksväg 15, ytterligare en högt trafikerad väg.  

Här kör ca 2720 fordon inom Osby varje dag, 1879 fordon mellan Osby-Markaryd, 1470 
fordon mellan Osby- Lönsboda.  

 

Ca 12 km söder om området går även  riksväg 19 där det kör ca 1110 fordon mot 
Kristianstad. 

 

Längre norrut utmed väg 23 ligger Älmhult Handelsplats och IKEA i Älmhults Kommun. 
IKEA är ett starkt företag i grannkommunen och generar mycket av bilflödet . Många 
arbetspendlare kör förbi Osby längs med väg 23 för att arbeta i Älmhult eller besöka 
Älmhult Handelsplats.  Älmhult är dessutom ett turistmål med ca 900 000 besökare 
varje år. Den 30e juni öppnas även IKEA museum vilket förutspås locka över 1 miljon 
besökare varje år.  

 

Geografiskt sett har platsen ett gynnsamt läge med hänsyn till högt flöde av 
förbipasserande trafik.  

Älmhult 
Handelsplats 

Lars Dufwa 
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OSBY KOMMUN │ Upptagningsområde  
 

 

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och 
gränsar till såväl Småland som Blekinge.  

 

Kommuns upptagningsområde sträcker sig primärt 
till de 12 830 invånarna som bor i Osby kommun. I 
det primära upptagningsområdet är det längsta 
avståndet till Osby centrum ca 30 minuter med bil. 

 

Det sekundära upptagningsområdet inkluderar 
Östra Göinge kommun och Älmhult kommun som 
utgör total ca 29 900 invånare. Det längsta 
avståndet med bil till Osby centrum i det sekundära 
upptagningsområdet är ca 45minuter. 

 

En exakt bild över vem som idag handlar i Osby och 
potentiellt skulle handla på ett nytt handelsområde 
är svår att fastställa då reteam inte har gjort 
intervjuer i Osby. Men från våra tidigare analyser på 
externhandelsområde och handlarna i Osbys 
perspektiv samt placeringen av ett nytt 
handelsområdet så bedömer reteam att 
fördelningen av köpen på ett nytt handelsområde 
kommer vara 70% människor som bor i kommunen 
och 30% de som bor utanför Osby kommun.  

 

Osby kommuns totala upptagningsområde utgör ca 
42 730 invånare.  

Källa: kommunfakta 2015 (SCB), www.scb.se/kommunfakta 

        Primärt 

        Sekundärt 
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OSBY KOMMUN │ Demografisk profil 

Tittar man på den demografiska profilen över Osby kommun och det primära 
upptagningsområdet så  har kommunen har drygt 13 000 invånare var av 7 157 
invånare bor i centralorten Osby. 55% av invånarna bor i tätorten. Lönsboda är 
kommunsens näst största ort med 1 903 invånare (15% av befolkningen).  

Eftersom 45% av befolkningen inte bor i tätorten är de beroende av bil eller andra 
transportmedel för att kunna handla i Osby.  

Endast en tiondel av kommunens yta som är bebyggd, 90% av invånarna i kommunen 
bor på 2% av ytan.  

 

Av den totala kommunbefolkningen så är det jämt fördelat med kvinnor och män.  

 

Jämfört med riket så har Osby kommun en lägre procentuell fördelning i åldersgruppen 
25-44 och en högre procentuell fördelning inom åldersgrupperna 65-79 år och 80 år +.  

 

25% av befolkningen har eftergymnasial utbildning vilket är lägre än i länet (40%) och 
riket (39%).  

 

Medelinkomsten i kommunen är 258 000 SEK/år vilket är något lägre än 
medelinkomsten i länet (264 000 SEK/år) och i riket (287 000 SEK/år).  

 

45% av befolkningen i Osby kommun har barn i hemmet vara av 28% av dessa  är 
hushåll för ensamstående föräldrar. Även om boendekostnaderna i Osby är låga så är 
man ofta beroende av bil som en kostnadsfråga och som ensamstående förälder är ofta 
både tid och pengar en begränsning. 

 

Arbetslösheten ligger i linje med riket och länet, ca 7%. Kommunen är en av landets 
mest företagstäta kommuner då här finns mer än 500 aktiva småföretag på knappt 
13000 invånare. Dessutom bidrar grannkommunen Älmhult med många arbetstillfällen 
för invånarna i Osby kommun. 

 

2013 hade kommunen ett pendlings netto på -1141 personer. 700 av dessa pendlar till 
Älmhult för de är anställda av IKEA.  
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OSBY KOMMUN │ retail mapping introduktion 

Handelsutbudet är kärnan på varje marknadsplats och är en högst väsentlig faktor som 
man måste ha stor förståelse för. Inte förrän man vet vilket utbud platsen har att 
erbjuda kan man sammanställa en vinnande strategi för att förbättra den aktuella 
situationen.  

Man måste finna svar på många olika frågor innan strategin kan fastsällas, men de 
absolut viktigaste frågorna är: Hur ser det existerande utbudet ut i dagsläget? Saknas 
något?  

 

reteams retail mapping är en omfattande analys av handelsutbudet i stadskärnan och 
de primära gatorna.  

Först identifieras relevanta handelsområden i det primära upptagningsområdet. 
Samtliga butiker på utvalda områden analyseras enskilt på punkter som: 
kategoritillhörighet, prisnivå, butikskvalitet och åldersmålgrupp, för att sedan 
sammanställas till en generell bild av hur de olika områdena ser ut enskilt och i 
förhållande till varandra.  

 

Känner du inte till det exakta handelsutbudet så kan du inte veta vad som saknas eller 
behöver adderas. En stad/by med mycket skobutiker kan fortfarande behöva fler 
skobutiker om de redan existerande riktar sig till samma åldermålgrupp och har 
samma prisnivå. Det kanske finns en målgrupp inom denna kategori som är förbisedd. 
retail mappingen kan vidare lyfta fram möjligheter och plattformar som inte 
konkurrerande marknadsplatser har möjlighet att genomföra.  

 

retail mapping resultatet levereras i en rapport som beskriver var styrkorna och 
svagheterna ligger inom varje kategori på definierade platser. Rapporten kan även 
användas som uthyrningsmaterial och är ett operationellt verktyg till att förklara för 
potentiella detaljhandlare om varför de bör överväga att etablera sig på just denna 
marknadsplats.  

 

17 
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ZONINDELNING │ Osby C 

Det inventerades 55st butiker i Osby Väst på 
gatorna Västra Storgatan, Köpmannagatan, Västra 
Storgatan, Briogatan, Godsvägen, Klockaregatan, 
Fabriksgatan och Västra Järnvägsgatan.  

 

I Osby Öst inventerades 36st butiker på gatorna 
Esplanadgatan, Såggatan, Östra Järnvägsgatan, 
Postgatan och Östra Storgatan. 

 

I Osby C är Osby V, Osby Ö och butikerna vid 
Theodor kvantsvägen inkluderade, som totalt är 
94st butiker. XL Bygg och Ica Nära finns i Osby men 
ligger utanför det inventerade området i Osby C. 

 

Broby (Benchmark1), Älmhult (Benchmark2) och 
Älmhult Handelsplats (Benchmark3) har även 
inventeras för att kunna jämföras med Osbys 
handelsutbud. Det inventerades 35st butiker i 
Broby, 86st butiker i Älmhult och 14st butiker i 
Älmhult Handelsplats.  

 

Osby V 
Osby Ö 
Osby C 
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RETAIL MAPPING | Antal butiker per kategori  
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RETAIL MAPPING | Andelar per kategori 
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Plats 
Osby C Broby Älmhult  Älmhult H Osby V Osby Ö 

Kategori % % % % % % 

Tomma 12 6 15 7 16 6 

Accessoarer 0 0 0 0 0 0 

Hälsa/Skönhet 15 20 22 7 15 17 

Elektronik 1 0 0 0 2 0 

Nöjen/Fritid 4 3 2 0 5 0 

Kläder Barn 1 0 0 0 2 0 

Kläder Män 0 3 1 0 0 0 

Kläder Kvinna 3 3 1 0 2 6 

Kläder Blandat 3 3 3 0 5 0 

Livsmedel/Kiosk 7 9 5 14 7 6 

Restaurang/Kafé 17 14 17 0 16 19 

Hem 14 9 6 43 15 8 

Smycken/Klockor 1 0 2 7 2 8 

Underkläder 0 0 0 0 0 0 

Media 2 6 2 7 2 3 

Optik 1 0 3 0 2 3 

Övrigt 3 6 0 7 2 6 

Service 12 20 17 7 5 22 

Sport 1 0 0 0 0 3 

Skor 1 0 1 7 0 3 

Barn 1 0 0 0 2 0 

Kommentarer Osby C domineras av 
restauranger/Kafé, följt 
av Hem och 
Hälsa/Skönhet. På tredje 
plats är Service och 
Tomma. 
 

Broby domineras av 
Service och 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Restauranger/Kafé. På 
tredje plats är Hem och 
Livsmedel/ kiosker. 
 

Älmhult domineras av 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Service och 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien 
är Tomma. 
 

Älmhult Handelsplats  
domineras av Hem, följt av 
livsmedel/kiosk. Tredje 
störst är Media, Service, 
Skor, Tomma och 
Hälsa/Skönhet. 
 

Osby V domineras av 
Restaurang/Kafé, Hem 
och Tomma, följt av 
Restaurang/Kafé. På 
tredje plats är Nöje/Fritid, 
Kläder Blandat och 
Service. 
 

Osby Ö domineras av 
Service, följt av 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien är 
Hälsa/Skönhet. 
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RETAIL MAPPING | Ägarstruktur ursprung   
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Kommentar: Butiksägarstrukturen i 
Osby C består av 75% lokalägda 
butiker, 21% nationella kedjor och 
4% internationella kedjor. 

Osby C har liknande ägarstruktur 
som Älmhult. Broby har 58% lokala 
butiker, 42% nationella kedjor och 
inga internationella kedjor. 

Älmhult Handelsplats har en större 
andel nationella kedjor och färre 
andelar lokala butiker än Osby C. 

Osby V har 76% lokala butiker och 
inga internationella butiker. 

Osby Ö har färre butiker än Osby V 
och ser därför ut att ha ett bättre 
utbud. Osby Ö har störst andel lokala 
butiker, 15% nationella kedjor och 
6% internationella kedjor som endast 
utgör 2 butiker.  
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RETAIL MAPPING | Pris och Upplevelsefaktor 

22 

Kommentarer Pris:  

Varje enskild butik blir tilldelad en siffra mellan 1-9 beroende 
på vilken prisnivå de har på sina produkter. Grafen visar 
andelen av butiker inom låg-, medium- och 
premiumprissegmenten.    

 

I Osby C är utbudet fokuserat på medelpris och de har fler 
butiker med medel-prisnivå än Broby och Älmhult Handelsplats.  

Osby C har 9% lågprisbutiker av det totala utbudet. Lägst 
utbud av lågprissortimentet hittas i Osby V, störst utbud har 
Älmhult Handelsplats med hela 38% i lågprissortimentet. 

Osby Ö har något fler butiker i premiumprissegmentet än 
Älmhult. Det finns inget högprissortiment på de andra 
handelsplatserna. 

 

Kommentarer Upplevelsefaktor:  

Upplevelsefaktorn är butikers kvalitetsnivå av t.ex. skyltning, 
om det finns ett tydligt koncept, städning, produktexponering, 
hur ytan kring kassan används/ser ut. Varje butik blir tilldelad 
ett betyg mellan 1-9. Grafen visar andelen butiker inom låg, 
medium och hög Upplevelsefaktor.  

 

Osby Ö har högst andel butiker med låg Upplevelsefaktor 
(32%) jämfört med Osby V (11%). Osby C och Älmhult har lika 
stor andel butiker med hög Upplevelsefaktor. Det finns inga 
butiker med hög Upplevelsefaktor på de andra 
handelsplatserna.  

 

Det generella intrycket är att Osbys Upplevelsefaktor är  
medelmåttigt mot låg. 
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RETAIL MAPPING | Genomsnittspris och Upplevelsefaktor 

23 

Kommentar:  Älmhult och Osby V har högre 
genomsnittspris på sitt handelsutbud än Osby C och Osby 
Ö. Älmhult Handelsplats har lägst prisgenomsnitt på 4,1.  

 

Älmhult och Osby V har högst Upplevelsefaktor på det 
totala handelsutbudet än Osby C. Broby och Älmhult 
Handelsplats har lägst Upplevelsefaktor.  

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Osby C Benchmark 1 Benchmark 2 Benchmark 3 Osby V Osby Ö

4,6
4,5

4,8

4,1

4,7

4,6

Price Average

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

Osby C Benchmark 1 Benchmark 2 Benchmark 3 Osby V Osby Ö

4,3

4,2

4,4

4,2

4,4

4,2

Market Approach Average

Broby             Älmhult            Älmhult H 

Broby            Älmhult            Älmhult H 

Pris Genomsnitt 

Upplevelsefaktor Genomsnitt 



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

Osby C Broby 

Älmhult Älmhult Handelsplats 

Osby V Osby Ö 

24 

RETAIL MAPPING | Tomma  
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Kommentar: Osby V har störst andel tomma lokaler.  Älmhult 
har något större andel tomma lokaler än Osby C. 
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RETAIL MAPPING | Hälsa/Skönhet 

Sample stores: Kicks, frisör, nagelbyggare, Sephora. 

Representation: Ok representation, Älmhult har större andel 
butiker än Osby C.  
Pris: De flesta koncepten ligger runt medelpris. Älmhult har ett 
större prisspann än Osby C. 
Upplevelsefaktor: Bra, men finns utrymme för att lyfta några 
koncept. Osby C har fler butiker med Wow faktor än Älmhult men 
även fler med låg Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Elektronik 

Sample stores: Elgiganten, Media Markt, Netonnet 

Representation: Det finns 1 butik inom denna kategorin i Osby 
C och den ligger i Osby Väst. Ingen av de andra handelsplatserna 
har ett utbud inom denna kategorin 
Pris: Medel 
Upplevelsefaktor: Ok 
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27 

RETAIL MAPPING | Nöjen/Fritid  

Sample stores: Biograf, bowling, gym, bibliotek. 

Representation: Bra, Osby C har fler koncept än Älmhult.  
Pris: Bra, brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: Ok Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Barn  

Sample stores: Polan o Pyret, Molo, nameit. 

Representation: Osby V och Osby C har en butik. Det är samma 
butik som visas i båda zonerna, Osby V har högre andelar för att 
där finns färre butiker. Broby, Älmhult, Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Män  

Sample stores: Volt, Dressmann, Brothers,  Jack & Jones, Eton, Cenino  

Representation: Det finns inga Fashion Men butiker i Osby. 
Broby och Älmhult har en butik vardera.  
Pris: - 
Upplevelsefaktor: - 
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RETAIL MAPPING | Kläder Kvinnor  

Sample stores: Gina Tricot, Lindex, Vero Moda, Cassels, Bik Bok. 

Representation: Osby C har större utbud än Benchmark 
städerna. Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: De flesta koncepten i Osby C har låg 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Blandat  

Sample stores: H&M, Zara, Cassels, Lodge Living, Melrose & Co. 

Representation: Osby C har fler butiker men Älmhult har större 
andelar butiker inom denna kategorien. Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok men finns utrymme till förbättring.   
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RETAIL MAPPING | Livsmedel/Kiosk  

Sample stores: Coop, Willys, Hemmakväll, Pressbyrån, Systembolaget, 
Delikatessbutik 

Representation: Osby C har flest antal butiker men Älmhult 
Handelsplats har störst andel butiker inom denna kategorien. 
Pris: Brett prisspann. 
Upplevelsefaktor: Ok finns utrymme för förbättring på vissa 
koncept. 
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RETAIL MAPPING | Restaurang/Kafé 

Sample stores: The Bishops Arms, McDonalds, Vapiano. 

Representation: Osby C och Älmhult har lika stor andel koncept. 
Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Många butiker med oacceptabel 
Upplevelsefaktor. Älmhult har betydligt fler butiker med ok-bra 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Hem  

Sample stores: Rusta, TGR, Jem & Fix, Lagerhaus, Clas Ohlson. 

Representation: Älmhult Handelsplats har störst andel koncept 
men Osby C har flest butiker i denna kategorien. Många av 
butikerna i Osby ligger i Osby V. Det finns även XL Bygg i Osby 
men som inte ligger i det kartlagda området. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Bra. 
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RETAIL MAPPING | Smycken/Klockor  

Sample stores: Albrekts guld, Guldfynd, Ur & Penn. 

Representation: Älmhult har fler koncept och högre andelar 
butiker än Osby C. Osby C och Osby V visar samma butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor:  Ok. 
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RETAIL MAPPING | Media 

Sample stores: Akademibokhandeln, Game stop, Press stop, tidningskiosk, 
musikbutik 

Representation: Osby C, Broby och Älmhult har lika många 
butiker men Älmhult Handelsplats har störst andel. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Optik  

Sample stores: Synsam, Smarteyes, Aoptik, Specsavers, Synoptik. 

Representation: Älmhult har fler butiker och större andel 
koncept i denna kategorien.  Osby C och Osby V visar samma 
butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Övrigt 

Sample stores: Souvenir stores, Buttericks, Hobbex, Panduro Hobby. 

”Other” är butiker med en produktmix som inte passar in i någon 
av de andra kategorierna. Det kan t.ex. vara hobbybutiker eller 
butiker som säljer produkter för husdjur. 
 
Representation: Älmhult Handelsplats har högst andelar men 
Osby C har flest butiker. Älmhult har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Finns utrymme för att höja 
Upplevelsefaktoren. 

0%

2%

4%

6%

8%

Miscellaneous

Osby C

Benchmark 1

Benchmark 2

Benchmark 3

Osby V

Osby Ö
  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

P RICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

Osby C 

Broby 

Älmhult 

Älmhult  H 

Osby V 

Osby Ö 

Övrigt 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 



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

Osby C Broby 

Älmhult Älmhult Handelsplats 

Osby V Osby Ö 

39 

RETAIL MAPPING | Service 

Sample stores: Bank, Forex, skomakare, kemtvätt. 

Representation: Osby C har mindre andel koncept än Broby och 
Älmhult. Älmhult har några fler butiker än Osby C. Majoriteten av 
Service butikerna i Osby ligger i Osby Ö. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Skor  

Sample stores: Din sko, Scorett, Bianco, Skodej. 

Representation: Osby C, Älmhult och Älmhult Handelsplats har 
lika många butiker men Älmhult Handelsplats har större andelar 
inom denna kategorien. Broby och Osby V har inga butiker inom 
denna kategorien.  
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Sport 

Sample stores: Stadium, Sportringen, Intersport, Löplabbet, Naturkompaniet. 

Representation: Osby C har en butik inom denna kategorien 
som ligger i Osby Ö. De andra handelsplatserna har inget utbud i 
denna kategorien. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Låg-oacceptabel. 
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RETAIL MAPPING | Barn 

Sample stores: BR, Toys R Us, Lekomera. 

Representation: Osby C har en butik i denna kategorien som 
ligger i Osby V. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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Grafen till höger visar det totala handelsutbudet i 
Osby. Utbud inom den röda ringen är i stort 
behov av att förbättras. Utbudet i den blå ringen 
är bra handel. Majoriteten av handelsutbudet har 
medel Upplevelsefaktor. Få koncept har wow-
faktor. Många butiker ligger i låg 
Upplevelsefaktor.  

 

Utbudet I Osby har ett brett prisspann men 
majoriteten av utbudet ligger mellan 3-5.  
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Tätort 
Befolk-
ning i 

tätorten 

Antal anställda/ 
arbetstillfällen 

per 150 
invånare 

Antal 
butiker 
per 5 

anställda 
per butik 

Total kvm 
försäljnings-

yta på 
handels-
området 

Tätort 1 15 000 100 20 43 000 

Tätort 2 10 000 66 13 28 500 

Osby 7 160 47 9 19 350 

OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Arbetstillfällen 

Enligt SCBs undersökning så har tätorter med en 
befolkning på minst 15 000 invånare som regel minst 
ett externt handelsområde med  ca 100st anställda. 
För att vi skulle kunna använda SBCs variabel och 
applicera det i Osby behöver vi bryta ner 
informationen ytterligare. Beräkningen ger oss 1 
anställd per 150 invånare. 

 

Om man utgår från denna variabel för att kunna 
beräkna arbetstillfällena som ett 
externhandelsområde i Osby skulle kunna innebära 
så skulle detta se ut följande. Se graf till höger. I en 
tätort som Osby med 7160 invånare skulle detta 
innebära 47 arbetstillfällen för kommunen.    

 

Enligt våra uppgifter har ett externhandels-koncept 
med försäljningsyta på ca 1000-2000kvm mellan 4-9 
heltidsanställda. Exakt antal anställda varierar 
beroende på koncept och enskild affärsmodell. Från 
information från vår uthyrningsavdelningen så vet vi 
att  kvm-genomsnittet  på försäljningsyta per butik 
på ett externhandels-område är ca 2150kvm. Med 
denna informationen kan vi beräkna en total kvm 
försäljningsyta på externhandelsområdet utifrån 
antal invånare i tätorten. I Osby blir detta 19 
350kvm försäljningsyta. 

Källa: HUI research 2014, SCB 2014, Handel i Sverige 2014 
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OSBY KOMMUN │ Exploateringsgrad scenario-analys 

Det totala planområdet för externhandelsområdet i 
Osby är 120 000 kvm. Dock blir området något 
mindre för att kunna hålla lämpligt avstånd till 
fastigheter. Med det inräknat blir det totala 
planområdet ca 112 000 kvm.  
Utöver detta beräknas 4600-5000kvm till vägar på 
området där även det kan tillkomma yta med 
avlastningsutrymme etc.  
 
Exploateringsgraden och förhållanden mellan antal 
butiker, parkering och vägar etc. påverkas av olika 
aktörer som kräver olika utrymmen för sin 
verksamhet. T.ex. en ICA-butik behöver större yta 
än en Jysk.   

 

I grafen till höger är en scenarioanalys med olika 
exploateringsgrader av 112 000kvm. Grafen visar 
även en indikation på antal arbetstillfällen som de 
olika exploateringsgrader skulle  innebära utifrån vår 
tidigare uträkning på s. 45.  Med hänsyn till 
beräkningen för Osby tätort om 47st arbetstillfällen 
till kommunen på en försäljningsyta på 19 350 kvm, 
skulle en försäljningsyta om 19 350 kvm utgör ca 
17% av 112 000kvm.   

(%) 
Exploateringsgrad 

av totala 
planområdet  (112 

000 kvm) 

Försäljnings-
yta 

Antal 
butiker 

Antal 
anställda 

15% 16 800kvm 8 40 

20% 22 400kvm 10 50 

40% 44 800kvm 21 105 
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OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Omsättning 

Enligt HUI research och Svensk Handel spenderar en privatperson i genomsnitt ca 59 
700 kr om året på detaljhandel totalt. Där dagligvaruköp utgör ca 52% och 
sällanvaruköp ca 48% av den totala försäljningen. 

 

Om man tar HUIs siffra och applicerar på antal invånare i Osby (12 700) kommun får 
man en uppskattning om vad kommunen kan tänkas omsätta om samtliga människor 
handlade alla varor i kommunen (den totala köpkapaciteten). Det ger oss en siffra på 
758 mkr/ år.  

Detta innebär en omsättning på ca 394 mkr för dagligvaruköp och 364 mkr för 
sällanvaruköp.  

 

Den totala omsättningen för detaljhandeln i kommunen var 472 mkr 2014, detta utgör 
62% av den totala kapaciteten.  

 

2014 omsattes 118 mkr på sällanvaruköp i Osby kommun, vilket endast utgör 15% av 
den totala kapaciteten ovan. Omsättningen för dagligvaruköp samma år var 354 mkr 
(47% av den totala köpkapaciteten). Men tittar man på den totala köpkapaciteten för 
endast dagligvaror (394 mkr) och den faktiska omsättningen av dagligvaror så är den 
90% av köpkapaciteten för dagligvaror.  

 

Det är inte realistiskt att 100% av samtliga inköpen inom detaljhandeln görs i Osby 
kommun men det finns utrymme för att höja den totala omsättningen genom att 
addera fler butiker inom sällanvaruhandel på det externa handelsområdet.  

 

Enligt HUI research så omsätter volymhandel ca 23 000kr/kvm i genomsnitt. Utgår vi 
ifrån HUIs siffra så skulle en yta på 19 350 kvm handel innebära en omsättning på 
445mkr för Osby Kommun. reteam groups bedömning är att 23 000kr/kvm är en hög 
omsättning och orimlig för en kommun som Osby. 

Källa: HUI research 2014, Handel i Sverige 2014 
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OSBY KOMMUN │ Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

I grafen till höger visar försäljnings-index för Osby kommun och 
grannkommunerna Östra Göinge och Älmhult.  

 

I samtliga kommuner ligger handelsindexet under 100 inom 
dagligvaruhandel. I Osby Kommun och Älmhult kommun så görs större del av 
dagligvaruköpen i kommunen men det är fortfarande under 100. I Östra 
Göinge kommun handlas dagligvaror mer utanför kommunen.  

 

Gällande sällanvaruhandel för Osby, Älmhult och Östra Göinge kommun så är 
det endast Älmhult som har ett försäljningsindex över 100 i 
sällanköpshandeln. Anledningen till detta är IKEA som lockar många 
människor utifrån. Människor från Östra Göinge och Osby kommun handlar 
sina sällanköpsvaror på annan ort. Den största anledning till ett sådant 
resultat är att det befintliga utbudet i dessa kommunerna troligtvis inte är 
tillräckligt attraktivt eller helt enkelt obefintligt där av görs köptillfället någon 
annanstans.  

 

Som tidigare nämnt åker de som bor i Osby och Östra Göinge troligtvis till 
Hässleholm eller Kristianstad för att göra de flesta inköp inom 
sällanköpshandeln och dagligvaruhandel. Invånare från Osby kommun åker 
troligtvis även till Älmhult Handelsplats.  

 

reteam tror inte att ett externhandelsområde i Osby kommer att påverka 
grannkommunernas försäljningsindex negativt. Dagligvaruhandel etablering 
på externhandelsområde har generellt en större påverkan på grannkommuner 
och människor som inte bor i centarlorten än sällanköpshandel. Så en 
dagligvaruhandel etablering utgör en större risk. Dock har Älmhult kommun 
och tätorten ett starkt utbud  inom storköps-dagligvaruhandel, och kommer 
troligvis påverkas minimalt. Däremot kan det ha påverkan på Östra Göinge 
kommun då de inte har storköpshandel inom dagligvaror. Deras 
försäljningsindex för dagligvaror kommer inte förändras men idag åker 
troligtvis många till antingen Hässleholm eller Kristianstad för att göra dessa 
köp. Människorna kan komma att överväga att åka till Osby istället då det är 
närmre till Osby än till Kristianstad och Hässleholm.   

Försäljnings
-index 2014 

Total 
detalj- 
handel 

Sällanköps-
handel 

Daglig-
varuhandel 

Osby 59 31 84 

Älmhult 159 230 94 

Östra Göinge 36 15 55 

Källa: Svensk handel 2014 
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OSBY KOMMUN │Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

Med hänsyn till retail mapping resultatet och 
analysen av handelsutbudet i Osby, Älmhult och 
Broby så har Broby ett mindre utbud är de andra 
orterna. Jämfört man Östra Göinge kommun med 
Älmhult kommun och Osby kommun så består Östra 
Göinge av fler tätorter och de är enskilt större än 
tätorterna i de andra kommunerna. Broby är även 
mindre i antal befolkning (21% av den totala 
kommunbefolkningen i tätorten) än både Älmhult 
och Osby och där av också ett mindre utbud.  

Älmhult har 58% av sin kommunbefolkning i 
tätorten. 

 

Älmhult och Osbys totala utbud är likt men Älmhult 
har lite högre genomsnitt på sin Upplevelsefaktor 
jämfört med Osby.  Älmhult har även ett högre 
prisgenomsnitt. Broby har lägst Upplevelsefaktor 
jämfört med de andra orterna. De har även lägst 
prisgenomsnitt.  

En styrka som Älmhult har är arbetsinpendlingen 
som gör att fler människor finns inne i tätorten 
samt IKEA som ankare ute på 
externhandelsområdet. Älmhult har även fler kedjor 
jämfört med Osby.  

 

Liksom Osby kommun så är både Östra Göinge 
kommun och Älmhult kommun bilberoende 
kommuner. Om man måste ta bilen för att handla 
kan man lika gärna köra längre och få ett större 
utbud på en samlad plats.  
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OSBY KOMMUN │ Daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort 

 

Hur kan då ett nytt handelsområde tänkas påverka Osby kommuns 
försäljningsindex inom dagligvaruhandel och sällanvaruhandel?  

 

Påverkan och konsekvenserna beror mycket på vilken typ av koncept 
som man väljer att etablera. Valet av koncept bör komplettera det 
som finns i kommunen och tätorten, samt att etablering av butiksmix 
bör vara långsiktig och strategisk. På så sätt genererar den mer värde 
till människorna som bor i kommunen. Det är de som kommer att 
använda platsen mest men platsen kommer även att gynnas av 
förbipasserade trafik.  

 

Att etablera dagligvaruhandel kan utgöra större negativa 
konsekvenser för dagligvaruhandlen i centrum. Risker med detta kan 
resultera i att dagligvaruhandeln inne i centrum blir lidande och inte 
överlever. T.ex. I Hässleholm etablerades dagligvaruhandel utanför 
stadskärnan. Resultatet för dagligvaruhandeln i stadskärnan blev att 
stänga ner.  

 

För ett förbättrat försäljningsindex för dagligvaruhandel i Osby, utan 
att etablera en dagligvaruhandelsbutik på det nya området, så kan 
man istället jobba med att utveckla och förbättra dagligvaruhandeln 
inne i tätorten så att konsumenterna tycker att det är mer attraktivt 
att göra sina inköp i kommunen.  

Handelsindexet över sällanköpshandeln för Osby kommun kan tänkas 
påverkas mer positivt vid etablering av ett nytt externhandelsområde 
vid Lars Dufwa, såvida området inte blir för stort i förhållande till 
tätortsbefolkningen. Valet av koncept är också viktigt då man inte vill 
att det ska konkurrera med det utbud som finns inne i centrum.  
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OSBY KOMMUN │ Tätorter med externhandelsområden 

I tabellen är handelsindexet för Osby och grannkommunerna inkluderade och 4 kommuner med externa handelsområden. Ystad och Hässleholm har ungefär lika många 
invånare men Hässleholm har nästan dubbelt så många butiker som Ystad och 3st handelsområden när Ystad har 2st. Ystad har även högre handelsindex än Hässleholm. 
Trelleborg har flest antal invånare, ungefär 10 000st fler än Hässleholm och även där har Hässleholm ett mer handelsområde men ungefär lika många butiker. Trots att 
Trelleborg har fler invånare så har dem ett lägre handelsindex än Hässleholm, pga. att Trelleborg inte klarar av konkurrensen från Malmö. 
 
Även om storleken är anpassad efter invånarna måste utbudet och tillgängligheten vara optimal och välanpassad efter konkurrensen för att handeln ska fungera. 

Ort 
Invånar-

antal i 
tätorten 

Antal 
handels-
områden 

Antal butiker 
retail mapping 

Försäljnings-
index Total 

detaljhandel 

Försäljnings-
index 

Sällanköps-
handel 

Försäljnings-
index  

Dagligvaru-
handel 

Osby 7 157 0 0 59 31 84 

Älmhult 8 955 1 14 159 230 94 

Östra Göinge 2 920 0 0 36 15 55 

Trelleborg 28 290 2 52 69 52 84 

Ystad 18 350 2 24 109 129 92 

Nässjö 16 725 1 10 75 68 82 

Hässleholm 18 500 3 49 83 78 89 
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OSBY KOMMUN │ Handel på externhandelsområdet 

Handel som kan utvecklas eller hotas? 

Tittar man på resultatet från inventeringen av 
butiker i Osby tätort, den demografiska- och 
geografiska analysen så kan vi säga att kategorier 
som skulle kunna utvecklas på 
externhandelsområdet är:  

 

Hem: Fokus inom denna kategorin är mer på ”gör-
det-själv” koncept och inte på heminredning eller 
trädgård.  

Sport: Fokus på fridlufts- och livstils-koncept.  
Exempelvis jakt/fiske, ridsport etc. 

Elektronik: Koncept som erbjuder lösningar till 
hemmet. Vitvaror.  

Restaurang/Kafé: Fokus på snabba och enkla 
restaurang/fika koncept. Take-away koncept. 

 

Etablering på externhandelsområdet av kategorier 
som skulle hota centrum är: 

 

Klädbutik: Mode/klädbutiker. 

Skor: Renodlad skobutik.  

Livsmedel/kiosk: Dagligvaruhandel skulle 
potentiellt hota handeln i centrum.   

Restaurang/Kafé: Långsamma Food Service 
koncept t.ex. som en restaurang där du sitter en 
lång stund och har service vid bordet. 

 

Man bör fokusera på att etablera nationella- och 
internationella koncept för att dragningskraften ska 
bli så hög som möjligt. Prisspannet bör  vara lågt 
och ligga mellan 3-4 . 
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OSBY KOMMUN │ Konklusion 

Genom analys av detaljhandelsutbudet i Osby Kommun samt analys av demografi, 
geografi ock ekonomiska förutsättningar för etablering av ett nytt handelsområde vid 
Lars Dufwa, kan man säga att ett nytt handelsområde kan potentiellt blir gynnsamt för 
Osby kommun och detaljhandeln totala omsättning.  

 

Med hänsyn till människors köpbeteende och det geografiska läget så kommer det 
externa handelsområdet inte att attrahera andra delar av Norra Skåne i en större 
utsträckning. Områdets attraktivitetspotential kommer att vara begränsad till det 
primära och sekundära upptagningsområdet.  

 

Det som är viktigast är valet av butikskoncept samt storleken på området som kommer 
avgöra vilken påverkan som det kommer att ha för cityhandel och grannkommunerna 
samt framgången av området. Storleken på området bör förankars i storleken av Osbys 
tätort för att inte riskera att bli för stort och påverkar cityhandeln negativt.  

 

En nyetablering med dagligvaruhandel medför större negativa konsekvenser för både 
centrum och grannkommuner  än vad sällanköpshandel kommer att göra. Osbys 
handelsindex för daglivaror indikerar att utbudet är tillräckligt, medans det finns 
utrymme för att öka utbudet inom sällanköpshandeln. Däremot kan man öka 
attraktivitet på det befintliga utbudet i centrum. Genom att lägga fokus på rätt utbud 
och rätt butiksmix kommer troligtvis varken Älmhult kommun och Östra Göinge 
kommun påverkas negativt av ett nytt handelsområde på Lars Dufwa. 

 

Med hänsyn till analyserna och retail mappingen bör butikskoncepten vara fokuserade 
på sällanköpshandel med inriktning på elektronik, sport, snabba restauranger/kafér och 
”gör det själv” inriktade Hem koncept, för både Osby och grannkommunernas skull.  

 

En ytterligare rekommendation är att om man etablerar ett nytt handelsområden bör 
man göra insatser för att förbättra handeln i city samtidigt för att minimera risken för 
att cityhandeln ska bli lidande av en nyetablering. Undersökningar som ger svar på de 
psykografiska frågorna rekommenderas. 





Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

§ 61 

Granskning, Röret 10 och 11 

KS/2015:236 214 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Röret 10 och 11, antas, under förutsättning att länssty
relsen kommer med ett positivt planbesked. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

Översiktsplanen pekar ut området som "befintliga bostäder". 

Efter granskningen har synpunkter inkommit om att exploateringsgraden 
och byggnadshöjden är för hög, vilket sänkts. Ett u-område har lagts till i 
mitten av planområdet för att skydda befintliga vattenledningar. En fakta-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

bakgrund från Länsstyrelsens databas om föroreningar är också tillagd efter 
önskemål från miljösidan på miljö- och bygg. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Miljöteknisk markundersökning", daterad den 27 december 

2016, från Contractor Areco. 
Karta "Plankarta Röret 10 och 11", daterad den 22 september 2017, från 

planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse ''Ny detaljplan för Röret 10 och 11 ", daterad den 15 juni 2018, 
från planarkitekt kettil Svensson och förvaltningschefMathias Karlsson. 

Skrivelse "Granskningsutlåtande Röret 10 och 11 ", daterad den 15 juni 

2018, från förvaltningschef Mathias Karlsson och planarkitekt Kettil Svens

son. 
Skrivelse "F astighetsförteckning ny detaljplan , Röret 10 och 11 ", daterad 

den 30 maj 2018, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt, Kettil Svensson 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-13 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Översiktsplanen pekar ut området som ”befintliga bostäder”.

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

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Geoteknisk markundersökning av Contractor Areco.
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
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Miljöteknisk markundersökning   Röret 10, Osby                     2017-01-09 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-211736-01

EUSELI2-00387109
Í%R%^Â!.@sCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250783Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-5

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:1 Blåklintsvägen A1

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.76Summa totala PAH16 b)

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

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

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

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

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

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

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

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

ISO17852mod

20%

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 21

Förklaringar

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

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 8 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 9 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 10 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 11 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 21

Förklaringar

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

halt

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 21

Förklaringar

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

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

mg/kg0.081Pentachloraniline a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

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

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

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

mg/kg0.048Quintozene a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

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

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 20 av 21

Förklaringar

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

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

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

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

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

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

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

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

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 21 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250784Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-5

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:2 Blåklintsvägen A2

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts28Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.060Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.048Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.072EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 11 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.21DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.54DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 21 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250785Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:3 Blåklintsvägen B1

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.080Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.75Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.66Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.43Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts3.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts93Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.065Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.65Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.023DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.021DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.65Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.052Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.078EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.067Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 11 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.018DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.016DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg0.052Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg0.19Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 21 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250786Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:4 Blåklintsvägen B2

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.6Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.058Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.014DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.046Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-211739-01

Í%R%^Â!.@v^Î

EUSELI2-00387109

mg/kg Ts<0.058Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.058Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.058Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 11 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.012DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.011DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 21 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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~ KOMMUN 

Samhällsbygg nadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 04 79-52 83 84 
zlatko. abazagic@osby.se 

Datum 
2018-05-30 

Sida 

1 (3) 

Dnr KS/2015:236 214 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för Röret 10 och 11, Osby 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 
RÖRET 10 

RÖRET 11 

Ägare/Innehavare, adress: 

Sjö berg, Lars Erik 
BLÅKLINTSV ÄGEN 5 
283 43 OSBY 

Sjöberg, Ellbritt Gudrun Irene 
BLÅKLINTSV ÄGEN 5 
283 43 OSBY 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Belastande rättigheter inom planområdet 

F örmånsrättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighets beteckning: 
AXELN4 

AXELN 5 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 

283 31 Osby 

Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

Eklund Karlsson, Ewa Selma Marianne 
SOLROSVÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Karlsson, Karl Tore 
SOLROSVÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Aracsy, Geza 
V ALLMOV ÄGEN I 
283 43 OSBY 

Aracsy, Maria 
V ALLMOVÄGEN 1 
283 43 OSBY 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Telefon 0479-52 80 00 Hemsida www.osby.se 
E-post samhallsbyggnad@osby.se Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 



Datum Sida 

Osby kommun 2018-05-30 2(3) 

DREVET 5 

Ragnarsson, Ann-Kristin 
V ALLMOV ÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Ragnarsson, Ulf Anders 
V ALLMOV ÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

DREVET6 

Åkerlund, Lena Kristina 
VIOLVÄGEN 1 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

KUGGENS 

Helenius, Birgitta Gunilla 
VI0LVÄGEN2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Helenius, Ilmar Heikki 
VI0LVÄGEN2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET 1 

Granquist, Nils Egon Ingvar 
EBBARPSV ÄGEN 31 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET2 
Jemsax, Per Tommy 
EBBARPSV ÄGEN 29 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET6 

Jersov, Maanus 
FLORAVÄGEN 15 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET9 

Gunnarsson, Berit Elisabet 
EBBARPSV ÄGEN 27 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRETI2 

Olofsson, Ulf Erik Rutger 
KLINTGATAN 25 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET15 

Österberg, Carin Ann-Marie 
ÖSTRAGRÄNSGATAN 15 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

UGGLAN6 

Ericsson, Alf Lars Erik 
ÖSTRAGRÄNSGATAN 12 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 



Osby kommun 

UGGLAN7 

UGGLANS 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum 
2018-05-30 

Ericsson, Annika Karin Marie 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 12 
283 43 OSBY 

Månsson, Bo Fredrik Mattias 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 14 
283 43 OSBY 

Månsson, Åsa Sofia Josefina 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 14 
283 43 OSBY 

Gunnarsson, Gullan Ingrid Christina 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 16 
283 43 OSBY 

I 

Sida 

3(3) 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 
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~ KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagande handling 

Ny detaljplan för Röret 10 och 11. 

Dnr KS/2015:236 214 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skånelän 

Ungefärlig avg n'Jnsning av planområdet i rött, Rörel JO och Il. 

Dnr KS/2015:236 214 
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Samhällsbyggnad 

Osby kommun 

283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

-www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 

Telefon: 0709 318 376 

kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu. 

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Markundersökning 
F astighetsägarförteckning 

Laga kraft 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 



SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osbys behov av nya bostäder i kommunens tätorter, utreds 
möjligheterna att bygga bostäder på fastigheterna Röret 10 och 11. I planområdet 
finns ett bostadshus (Röret 11) och en gammal byggnad som tidigare användes 
som växthus och handelsträdgård. Bostadsbehovet i kommunen är stort och 
bedöms vara av ett stort allmänt intresse. 

INLEDNING 

Bakgrund 
För att skapa fler bostäder i centrala och kringliggande delar av Osby tätort samt 
utnyttja marken på ett effektivare sätt utreds bebyggelsemöjligheterna i det 
utpekade planområdet. 

Syfte 
Syftet med planen är att skapa byggmöjligheter för i huvudsak markbostäder. 
Detta möjliggör en effektivare användning av marken (som idag står helt obrukad 
på Röret 10) och bidrar till att förtäta lucktomten som främst utgörs av Röret 10, 
i ett redan etablerat bostadsområde. Det finns ett stort behov för kommunen med 
fler bostäder för att möta behoven. 

Planfakta 
Planområdet ligger i ett villaområde i den östra delen av Osby tätort och omfattar 
fastigheterna Röret 10 och 11. Röret 10 brukades tidigare som handelsträdgård 
men står idag helt obrukad och är till stor del igenväxt. Inom planområdet finns 
även en villafastighet som är bebodd. Ägaren till bostadshuset med trädgård äger 
också marken till den tidigare handelsträdgården. 
Marken runt planområdet präglas näst intill enbart av villabebyggelse. 
Planområdet berörs även av ett båtnadsområdet för ett markavvattningsföretag. 
Den tidigare dikningen är ersatt med en kulvertering som fungerar väl och 
inspekteras kontinuerligt. Planområdets läge är sedan tidigare ianspråkstaget 
som villaområdet och bedöms inte påverka markavvattningsföretaget. 
Markavvattningens syfte saknas bebydelse idag utifrån vad avsikten var i början 
på 1900-talet när markavvattningsföretaget skapades. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Förslag till detaljplan bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan antagen 
2010-11-29 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen pekar ut det föreslagna 
planområdet som "befintliga bostäder". Kommande sida visar den fördjupade 
översiktsplanen över Osby tätort. 
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Fördjupad översiktsplan Osby 

--Gm,g-cykel väg Osbysjön runt 

== Framtida vil<tig väg 

- Handel-centiun 

- ADmänna byg!Jl3der 

c::J Befintliga bostäder 

D Nya bostäder 

- Bostäder utveckling 

~ Utrednqsområde 

[:ZJ] Befin!lig induslri 

- Nyinduslri 

- Hästgårdar 

D Idrott 

ffl Fnl ufWiv 

--- Grins för fördjupad övernikt:iplan 

Siffror och bokstäver hänvisar till lextlm 
(fr.o.m. sid 64) 

1:30 000 
1 000 1 600 2 000 

--==-c:::i----111c:====:::1111 ...... Memr 
0 250 500 

Fördjupad översiktsplan över Osby tätort som ingår i översiktsplanen antagen 2010-11-29 av 
kommunfullmäktige. Den svarta ringen markerar ungefärlig position för planområdet. 

Detaljplaner 
Gällande stadsplan från 1973-10-12 anger användningen handelsträdgård för 
det aktuella planområdet. Stadsplanen berörs i den norra delen av förslag till ny 
detaljplan. 
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Gällande stadsplanför Röret JO och 11. Förslag till ny detaljplan berör området markerat med 
rödring. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande 
då avsikten är att medge bostadsbebyggelse. Strax sydöst om 
planområdet finns en verksamhet i form av Klintgårdens förskola. Ingen 
verksamhet eller annan bebyggelse bedöms påverkas av planförslaget. 

Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning bedöms inte behövas. Om behovet ändå uppstår 
kommer en undersökning att utföras. Området är sedan tidigare planlagt. 
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1 2aT~ cken ~ J ~' ~ 
Jordartskartafrån SGU Planområdet i rtJd ring består sannolikt av isälvssediment vilket ger goda 
grundläggningsförutsättningar och dränering- grön/ärg. Brun/ärg representerar mark med torv 
vilket inte finns i närheten av planområdet. 
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Grönstrukturplan 
Grönstrukturplanen antagen i maj 2014 har markerat ut området med grön 
färg men behandlar inte området skriftligen eftersom det inte används som ett 

grönområde. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen. Strandskyddet bedöms berör den allra 
västligaste delen av planområdet (cirka 15 meter in i planområdet) och behandlas 
separat i ansökan om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen. Anledningen till 
den separata ansökan är att planområdet berörs av djur- och växtskyddsområde, 
fågelskyddsområde gäller för Osbysjön. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖKONSEKVENSBES KRIVNI NG 
Bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet finns begränsad växtlighet, flera små björkar finns inom 
planområdet. Den lägre vegetationen består främst av gräsytor. 
Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer 
inom eller i närheten av planområdet. Grundläggningsförutsättningama och 
geotekniken bedöms goda, bland annat utifrån SGU:s jordartskarta. Större delen 
av planområdet är inte ianspråkstaget sedan tidigare av bebyggelse. 

,. 

Bild från planområdet. Nere vid det röda staketet i bakgrunden på bilden löper Blåklintsvägen. 
Verksamhet for handelsträdgård bedrevs för många år sedan men stora delar platsen är idag 
igenvuxen med mindre björkar. Bilden är tagen mot sydväst. 
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F otograjiet är taget från samma plats som föregående foto men mot väst. Byggnaderna i 
korrigerad plåt är från den tidigare odlings- och handelsträdgårdsverksamheten men står idag 
helt obrukade och underhålls inte. 

Angående översvämningsrisken visar Tyrens översvämningsanalys över Osbysjön 
att sjöns högsta dimensionerade flöde HF (+73.41) når vissa delar som ligger i 
anslutning till planområdet (rosa färg). Inne i planområdet bedöms ingen 
översvämningsrisk förekomma. 
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- Osbys]On 100-årsflö<le (+72.12) 

- Osbysjön dim högsta flöde (+73.41) 

- Framtida områden 

Områden hOg prioritet 

Områden mellanprioritet 

(z22I Utredr,ingsområden 

LIS-områden 

ÖVersvämningsanalys över Osbysjön med 100-årsflöde markerat i blått. 

Det bör nämnas att det beräknade högsta dimensionerade flödet är mycket högt 
beräknat i förhållande till sjöns normala nivå. 
Osbysjöns 100-års:flöde (72,12) markeras i blått och berör inte planområdet. 
När det gäller extrem nederbörd är bedömningen att detta kan hanteras med 
befintligt dagvattensystem, efter samtal med driftbolaget SBVT (Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB) som sköter ledningsnätet. I området där detaljplanen föreslås 
finns en 1000-kulvert som ger en mycket god kapacitet för dagvattenhanteringen. 
Även vid kraftiga skyfall, nu och för framtiden, ska dagvattnet kunna hanteras 
på ett lämpligt vis med rådande kapacitet enligt SBVT. Planområdet ligger också 
inom verksamhetsområde för dagvattenhanteringen enligt kartan nedan. 

1' '. ' '. '! ' . ~ .. ----= 
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Karta över verksamhetsomrdde for dagvatten. Dagbattenhantering sker inom grön skrajfering. 

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 



Historik och befintlig bebyggelse 
Den huvudsakliga bebyggelsen runt planområdet finns i norr, öst, söder och består 
av villor. Ingen historisk bebyggelse finns i planområdet eller i direkt anslutning 
till det. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomter eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning. Någon breddning 
av befintliga vägar bedöms inte behövas. Parkering annordnas inom planområdet 
genom parkeringsbestämmelse i detaljplanen för att ge stöd åt kommande 
parkeringsplatser samt om de behöver utökas i framtiden. Trafiksituationen 
bedöms som god med låg frekvens eftersom planområdet ligger inne i ett 
villaområde. Inga stora eller medelstora vägar förekommer i direkt närhet. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Förändring avses tillkomma i form av ny bebyggelse. Marken behöver 
markberedas genom att handelsträdgårdens byggnad tas bort och de mindre träden 
samt inramningen i betong. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av ström, avlopp, vatten samt dagvattenhantering. 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Dagvattnet 
hanteras med befintliga dagvattenbrunnar i gatorna runt planområdet. 

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller rar utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att 
reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

Om kablarna måste flyttas ska flyttningen och eventuella åtgärder som krävs för 
att säkerställa kabelanläggningamas funktion bekostas av exploatören. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet avgränsas av Blåklintsvägen och Östra Gränsgatan. 
Någon bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av planområdets 
läge och att ljudnivån rar uppgå till 60 dBA vid fasad. 
Enligt Appen Nordic roadnoise skapas en indikation för en bullernivå på 60 dBA 
först vid inställningarna country, hard (underlag), 2600 fordon varav 20% tung 
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trafik, 0 % lutning och 40 km/h med ett avstånd på 10 meter till gående person. 
Därför görs bedömningen att ljudnivåerna vid planområdet förhåller sig på en 
rimlig nivå. 2600 fordon varav 20% tung trafik passerar inte längs planområdet 

inne i villakvarteret. 

Trafikalstringen bedöms av samhällsbyggnad kunna öka med något dussin som 
allra mest per dygn. Runt 12-15 bostäder bedöms kunna tillskapas. Avståndet från 
planområdet till tågstationen uppgår till strax över 1 kilometer. Rekommendatio
nen att bostäder ska ligga minst hundra meter från järnväg uppfylls väl. 

Enligt Länsstyrelsens Skånes nationella databas för potentiellt förorenade 
områden, EBH-stödet, har historiskt sett en miljöfarlig verksamhet i form av en 
handelsträdgård varit aktiv på fastigheterna Röret 10 och 11. Enligt Länsstyrelsens 
Skånes MIFO 1 inventering, utförd 2013-12-17, har objektet tilldelats riskklass 4. 
Verksamheten startades 1935 och avvecklades under år 2005. Handelsträdgår-
den har bedrivits under ca 70 år. Denna tid inkluderar den period (1945-1975) 
då kemikalieanvändningen i branschen var som mest omfattande och som minst 

reglerad. 
Branschtypiska kemikalier som använts under den period då verksamheten har 
varit aktiv har en hög til I mycket hög farlighet. I arbetet med inventering av poten
tiellt förorenade områden är försiktighetsprincipen en viktig utgångspunkt, och 
man skall vid inventering, enligt metodiken utgå från ett "troligt men dåligt fall" 
då man har bristfällig information. I detta fall finns ovanligt detaljerad information 
om vilka kemikalier som använts och i vilken omfattning. Det kan inte utselu-
tas att andra kemikalier använts, särskilt under den första verksamhetsutövarens 
period. Nuvarande bedömning, som gjorts utifrån de uppgifter som framkommit 
under inventeringen hösten 2013, är dock att användningen av bekämpningsmedel 
på objektet sannolikt varit relativt begränsad, både i omfattning och sett till antalet 

använda substanser. 

Odling har skett på bord och inte direkt på jorden, något som också skulle kunna 
tänkas påverka hur stor del av de använda kemikalierna som når marken. Eventu
ella föroreningar är sannolikt koncentrerade till de områden där bekämpningsme
del förvarats, där bekämpningsutrustning hanterats (sköljts ur och liknande), till 
den mark där växthusen stått samt till de platser där olja hanterats. 
Marken har en mycket hög känslighet då det bor permanentboende på fastigheten 
(Rörel 11). 
Grundvattnets känslighet bedöms som måttligt då objektet inte ligger inom någon 

utpekad 
grundvattenförekomst och grundvattnet inte används som dricksvatten. 
Markens skyddsvärde bedöms som måttligt, då objektet ligger i en stadsmiljö. 
Grundvattnets skyddsvärde bedöms också som måttligt då objektet inte ligger 
inom någon utpekad grundvattenförekomst. 
Vid en samlad bedömning har objektet tilldelats riskklass 4 (liten risk). Denna 
bedömning bygger bl.a. på det faktum att informationen om vilka 
bekämpningsmedel som använts i verksamheten är ovanligt detaljerad, och att 
kemikalieanvändningen utifrån dessa uppgifter bedöms ha varit relativt begränsad. 
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Vidare på fastigheten röret 10 har en översiktlig markundersökning utförts under 
2016 vilken inkom till Miljö- och byggenheten den 23 februari 2017. Vid ändrad 
markanvändning inför bostads bebyggelse tillämpas Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM) som åtgärdsmål. Enligt rapporten, da
terad 2016-12-27, påvisar resultatet förhöjda halter avseende pesticider (bekämp
ningsmedel) som överskrider nivån för KM. Miljö- och byggenhetens bedömning 
är att det finns ett efterbehandlingsbehov på fastigheten röret 10. Planbestämmelse 
med villkorad lovgivning är inskrivet i planen för säkerställande att förorening
arna avhjälps. Nuvarande fastighetsägare har den 17 april 2017 lämnat in en 
anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Innan fastigheten Röret 11 kan bebyggas behöver 
provtagning utföras enligt Miljö- och byggenheten för att kunna säkerställa att 
lämpliga halter för åtgärdsmålet uppfylls. 

Samhällsbyggnad bedömer att förslag till detaljplan inte påverkar 
miljökvalitetsnormerna för vatten på ett negativt sätt. Avsikten är att utföra 
avhjälpningsåtgärder och lämna massorna hos godkänd avfallsmottagare. 
Samhällsbyggnad bedömer att förutsättningarna för MKN gällande vatten 
blir bättre efter saneringen. För nuvarande ligger föroreningarna i marken utan att 
hanteras. Spridningsförutsättningar finns och särskilt när det exempelvis regnar. 
Att åtgärda föroreningen bedöms även som bättre för befintliga 
fastighetsägare. 

Länsstyrelsens MIFO inventering fas 1 redogör för att odling främst bedrevs på 
bord och inte direkt på marken. Detta medför sannolikt att antalet kemikalierna 
som nådde marken är begränsat. Utifrån den samlade bedömningen i MIFO:n bör 
försiktighet iakttas vid förändrad markanvändning, vilket anses göras då 
föroreningarna behöver avhjälpas enligt inlagd planbestämmelse. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförande 
Genomförandetid för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga kraft. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är privatägd. 
Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av den privata byggherren som avser bebygga marken och köpa 
marken. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas 
genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning. 
Vid planområdet finns äldre tomtindelningar som idag gäller som 
fastighetsindelningsbestämmelse. Dessa upphävs när förslag till detaljplan ersätter 
den gällande detaljplanen. Beteckningen är 1163K-B48 och 1163K-B94. 
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Genomförandebeskrivning 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat planförfarande. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2018. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Ansva rsfö rde In i ng/H uvu dm an nas kap 
Planområdet är i privat ägo. Exploatören är ansvarig för genomförandet inom 
kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och 
naturmark). Inga allmänna platser finns inom planområdet. Kommunen är 
huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av driftbolaget SBVT. 

Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och den privata exploatören. 

FASTIGHETSRÄTISLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar om inte 
någon annan tar på sig kostnaden. Om den privata exploatören önskar genomföra 
en lantmäteriförättning kommer denna bekostas av honom. Ansökan skickas till 
Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, alternativt ändra en 

fastighets utbredning. 

Ledningsrätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon 
annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. En sådan ledningsrätt 
tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. 
För att skydda ledningar kan servitut eller ledningsrätt bildas. Det bedöms inte 
som aktuellt att en ledningsrätt behöver skapas inom planområdet om eventuella 
ledningar behöver flyttas i framtiden. Ett U-område är dock inlagt i planen för att 
skydda ledningarNA-ledningar. Flytt beskostas av dem som så begär. 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från ledningen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunen om byggnation sker inom 
2 år från det att planen vunnit laga kratf. Exploatören står för alla uppkomna 
kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovsavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget 
där radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3 enligt kommunens geografiska 
informationssystem. 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Gransknings utlåtande 
2018-06-15 

Detaljplan för Röret 10 och 11. 
Längs Blåklintsvägen. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2017-12-01 - 2017-12-21 
enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-11-30. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sak.ägare. Under 
samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan I, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2017-12-19 
Lantmäterimyndigheten, 2017-12-15 
Trafikverket, 2017-12-07 

med synpunkter 
med synpunkter 
utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd,2017-12-14 
E.ON, 2017-12-20 

IP Only, 2017-12-05 

SBVT, 2017-12-20 

ÖVRIGA 

Lars Ericsson, 2017-12-15 

Granskningsutlåtande t ill detaljplan för Röret 10 och 11 

med synpunkter 
med synpunkter 

utan synpunkter 

med synpunkter 

med synpunkter 
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Granskningsutlåtande 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2017-12-19 följande: 

Syfte med planläggningen 

Planområdet ligger i ett villaområde i den östra delen av Osby tätort och omfattar fastigheterna 
Röret 10 och 11 och berörs av strandskydd. Syftet med planen är möjliggöra cirka 20 bostäder. 

Planförslagets innehåll 

Fastigheten Röret 10 har brukats som handelsträdgård. Gällande stadsplan från 1973-10-12 
anger användningen handelsträdgård för det aktuella planområdet. 

Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge 

För området gäller översiktsplan antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige. Förslag till 

detaljplan bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Översiktsplanen pekar ut det 
föreslagna planområdet som "befintliga bostäder". Kommunen tar fram planförslaget med utökat 

förfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11 - 18 §§ och PBL 4 kap 34 §. Syftet med 
den nya detaljplanen är att ge planstöd för det tidsbegränsade bygglovet som möjliggör 
hotellverksamhet och övriga befintliga verksamheter inom 

fastigheten (lager, kontor, verkstad och bilvård.) 

Länsstyrelsens synpunkter 

För begränsat underlag för att kunna uttala sig om markens lämplighet 
Kommunen har endast tagit fyra stycken samlingsprover på fastigheterna, vilket Länsstyrelsen i 

samrådsskedet ansåg var för lite för att man ska kunna uttala sig om föroreningssituationen i sin 
helhet . Det har inte tillkommit kompletterande information från kommunens sida. Ur 

samrådsredogörelse framgår av kommunens kommentarer att det finns behov att ta vidare 

provtagning i fråga om pesticider. Länsstyrelsen menar fortfarande att gjorda undersökningar 
måste utökas eller kompletteras med mer information för hela planområdet för att bedöma om 

marken är lämplig för sitt ändamål. Föreslagna avhjälpandeåtgärder ska vara tillräckliga för det 
ändamål detaljplanen möjliggör i detta fall bostadsändarnål. 

I den miljötekniska markundersökningen (daterad 2016-12-27) saknas en historisk kartläggning, 

provtagningsmetodik (hur är proverna tagna och på vilket djup), samt hur avgränsning är gjord 
för undersökningsområdet. Av undersökningen framgår tex. inte vad som ligger under de 
planerade 30 - 40 cm schaktmassor man ämnar sanera. 

För att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken 

genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är 
realistiska och genomförbara. 
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Granskningsutlåtande 
Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 

förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats 

tillfredsställande. Länsstyrelsen anser att det villkorade lov som förts in som planbestämmelse 

saknar stöd i PBL då föroreningsfrågan inte är fullt utredd för planområdet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål 

gällande människors hälsa och säkerhet - markföroreningar enligt ovan så att det visas att platsen 

är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: Efter samtal med Länsstyrelsen kompletteras handlingarna med ett yttrande från 
kommunens miljösida enligt önskemål. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras 
med bakgrundsinformation om den tidigare verksamheten och specifikationer från 
Länsstyrelsens EBH stöd. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2017-12-15 följande: 

Äldre tomtindelningsbestämmelser upphävs per automatik i den nya planen. Det bör framgå 
vilka tomtindelningar som avses exempelvis genom att hänvisa till dem med namn och/eller 
aktnummer. 

Enligt genomförandebeskrivningen har Skanova och E.ON ledningar inom planområdet. Det 
är önskvärt med ett förtydligande varför rätten till ledningarna inte behöver säkras med 
ledningsrätt. 

Kommentar: Hänvisning till tomtindelningarna är inlagda på sidan 11 i planbeskrivningen. 
Angående ledningarna är det önskvärt med en flexibilitet ifall de behöver flyttas under 
bygget. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2017-12-07 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingama för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att skapa byggmöjligheter för i huvudsak markbostäder, cirka 20 
bostäder. 

Trafikverket har inga synpunkter. 

Kommentar: Ingen 
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2017-12-14 följande: 

Stadsarkitektens yttrande: 

I förhållande till samrådshandlingama har endast marginella ändringar gjorts. 
Följande synpunkter kvarstår: 

1. Tillåten byggnadshöjd och exploateringsgrad för stor och ej anpassad till omgivande 
bebyggelse. 

2. Markundersökning bör göras inte bara för att utröna eventuella gifter utan även för att 
utröna bärighet i marken. Om det inte går att bygga (helt eller delvis) på marken föreligger 
skadeståndsskyldighet för kommunen. 

3. Att tydliggöra konsekvenserna av detaljplanen genom illustrationer är viktigast för 
sakägare. 

4. Om man anser att exploatörens ekonomi är betydelsefull för planutformningen bör dess 
påverkan redovisas i planbeskrivningen. 

Kommentar: 

1. Exploateringsgraden och byggnads höjd sänks något enligt önskemål från yttrande granne. 
Byggmöjligheterna som behövs i planen har gåtts igenom med exploatör och byggherre för 
att skapa marginal. 

2. En markundersökning ger ett bra underlag som kompletterar handlingarna. 
Att göra en markundersökning för varje plan som tas fram är dock svårt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Området bedöms som utrett i stor utsträckning på grund av omkringliggande 
bebyggelse. 

3. Illustrationer fungerar bra för att öka förståelsen. Dock handlar det om ett mindre bygge i 
ett våningsplan. 4,5 meter frånfastighetsgräns hålls vilket inte bedöms påverka området i så 
stor omfattning. 

4. Detta bedöms inte behövas. 

E.ON meddelar i yttrande 2017-12-20 följande: 

E.ON har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar: Ingen 
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IP Only meddelar i yttrande 2017-12-05 följande: 

IP-only har inga synpunkter. 

Kommentar: Ingen 

SBVT meddelar i yttrande 2017-12-20 följande: 

I Klintgatans förlängning genom området till Blåklintsvägen ligger vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar som måste skyddas. Detta sker lämpligast med ett 6 meter brett u-område 
där mittpunkten är spillvattenledningen (se bifogad va-ritning). 

I övrigt har SBVT inga erinringar. 

Kommentar: U-område läggs till. 

ÖVRIGA 

Lars Ericsson meddelar i yttrande 2017-12-15 följande: 

Östra Gränsgatan och Blåklintsvägen är båda vägar med matartrafik till bostäderna på 
Klintenområdet. Med hänsyn till trafikmängd, hastigheterna och sikten i korsningen 
delar jag stadsarkitektens uppfattning att området mot gatan som är prickad mark bör 
vara sex meter bred, istället för 4,5 meter. Det harmoniserar också med omgivande 
kvarter. 

Jag delar också stadsarkitektens bedömning att exploateringsgraden är för hög. 
Speciellt med tanke på att omgivande bebyggelse är villor med betydligt lägre 
exploateringsgrad. 

Jag tycker också att byggnadshöjden bör begränsas till 1,5 plan för att passa in i 
omgivande villabebyggelse. 

Kommentar: Exploateringsgraden och byggnadshöjden sänks något. Att använda marken till 
ungefär hälften bebyggelse och hälften oexploaterat bedöms som någorlunda rimligt, även om 
exploateringsmöjligheten borde vara högre. En lucktomt som skulle kunna användas mer 
effektivt för bebyggelse så länge skäligt avstånd hålls till grannarna. 

4,5 meter som minsta avståndfrånfastighetsgräns används och bedöms rimligt då detta 
under lång tid varit standard Många av de befintliga bostäderna precis söder om 
Blåklintsvägen har långt ifrån detta avstånd och ligger direkt invid fastighets gräns. 
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SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

Exploateringsgrad och byggnadshöjd sänks. 
U-område läggs till. 
Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras med faktabakgrund om 
planområdet. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

athias Karlss n 
Samhällsbyggnadschef 

Granskningsutlåtande till detaljplan för Röret 10 och 11 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

§ 64 

Svar på medborgarförslag - Använd kalciumklorid 
istället för magnesiumklorid - Anders lvarsson 

KS/2018:225 314 

Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskotts beslut 

Förslå kommunstyrelsen besluta 

- Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att använda kalciumklorid 
mot damning på hög trafikerade grusvägar, vilket redan görs idag. Mindre 
trafikerade grusvägar bör dock även i fortsättningen behandlas med 
magnesiumklorid av kostnadsskäl. Kalciumklorid kostar 2300 kr/ton och är 
dyrare än magnesiumklorid som kostar 1750 kr/ton. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Förslag till beslut gällande medborgarförslag om vägsalt 
mot damning", daterad den 13 juni 2018, från enhetschef Tobias Stensson 
och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Medborgarförslag" Att Osby kommun använder kalciumklorid (CaCI2) 
istället för magnesiumklorid (MgCl2) vid saltning av grusvägar", inkommen 
den 28 mars 201 8, från Anders lvarsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 35 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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Samhällsbyggnad 
/HandläggareNamn/ 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag - Använd kalciumklorid i stället för 
magnesiumklorid
Dnr KS/2018:225 314  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
medborgarförslaget är besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att använda kalciumklorid mot damning på 
hög trafikerade grusvägar, vilket redan görs idag. Mindre trafikerade grusvägar bör dock 
även i fortsättningen behandlas med magnesiumklorid av kostnadsskäl. Kalciumklorid 
kostar 2300 kr/ton och är dyrare än magnesiumklorid som kostar 1750 kr/ton.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ” Att Osby kommun använder kalciumklorid (CaCI2) istället för 
magnesiumklorid (MgCI2) vid saltning av grusvägar”, inkommen den 28 mars 2018, från 
Anders Ivarsson.

Kommunfullmäktiges beslut § 35/2018 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för utredning och beslut

 

Beslutet skickas till:

 Kommunstyrelsen

samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson Tobias Stensson  
Förvaltningschef Enhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

Medborgarförslag - Använd kalciumklorid istället för 
magnesiumklorid vid saltning av grusvägar -Anders 
lvarsson 

KS/2018:225 314 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om användande av kalciumklorid istället för 
magnesiumklorid remitteras till kommunstyrelsen för utredning och 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförsJag som inkommit den 28 mars 20 18 föreslår Anders 
Ivarsson att Osby kommun använder kalciumklorid (CaCI2) istället för 
magnesiumklorid (MgCI2) vid saltning av grusvägar. Då flera av de 
grusvägar som sköts av kommunen behöver dammbindning, en åtgärd som 
tillfälligt binder slitbanan och motverkar båJ och korrugering samt minskar 
damning. Det högre priset för kalciumklorid kompenseras av att en mindre 
saltgiva behövs för optimal effekt. Med färre spridningstillfällen i 
kombination med bättre båJJbarhet blir en övergång till kalcium.klorid 
billigare för kommunen och vägsamfälligheterna 

Besluts underlag 
Medborgarförslag" Att Osby kommun använder kalciumklorid (CaCI2) 
istället för magnesiumklorid (MgCI2) vid saltning av grusvägar", inkommen 
den 28 mars 2018, från Anders I varsson. 

Beslutet skickas till 

Anders Ivarsson 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Blankettanvlsolng 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget. går det au bifoga en separat skrivelse ti ll 
b1at11<,l:! tlen. 

Förslagsställare 
Namn 

Anders lvarsson 
Adress 

Dubbarp 3644 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kom munstyrelsen 

Skickas till 2018 ·03· 2 8 Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet - .- .- ------..,.,A .. --d--
283 80 Osby D1anenr. ren etyp 

k S/Zo/8 : ZZS- J/f( 
Telefonnummer 

0479-12987 
Postnummer och ort 

28391 OSBY 

Förslaget 
!Kon presenc...ta-lio_n_a_v-di_U_m-ed_bo_r_ga_rf_örsl- ag- --------------------------------, 

All Osby kommun använder kalciumklorid (CaCl2) i stället för magnesiumklorid (MgCl2) vid saltning av grusvägar. 

Motivering 
------------------------- - ----- ------------, 

Här kan du lämna en mer utföt1,g beskrivning fN ditt medborgarförslag. Motivera gäma varfor du anser all forslaget ska genomföras och ~ur det skulle kunna 
genomföras. 

Flera av de grusvägar som sköts av kommunen behöver dammbindning.En åtgärd som tillfälligt binder slitbanan 
I och motverkar hål och korrugering ("tvättbräda") samt minskar dammning.Vägsamfälligheter kan även köpa salt för 
dammbindning vid kommunens förråd vilket är en fin service. 

ITrafikverket har sedan flera år rekommenderat kalciumkiorid före magnesiumklorid tack vare en överlägsen 
förmåga att binda fukt.Se sid 13 i bifogad skrift "Drift- och underhåll av enskilda vägar - Trafikverket". 

Det högre priset för kalciumklorid kompenseras av att en mindre saltgiva behövs för optimal effekt.Med färre 
spridningstillfällen i kombination med bättre hållbarhet blir en övergång till kalciumklorld billigare både för 
kommunen och vägsamfälligheterna. 

Bifogas: ovan nämnda publlikation 

Underskrift 
Ort och datum 

Dubbarp den 27mars 2018 

Jag n,edger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Väslra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 v,y; 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organlsationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



$ TRAFIKVERKET 



i 

I 
I 

I 

I 
' r 

~.5 D;immbntnlna 

DunmhindnY'lftl i.r rri. ~r: 

• attmimb.do,n s.nitin olllaettheten wvlgduun 
• att binda ilid~ 

~ bestm ... grusvipllllt!rialets allra fin- ,-tik!.-. o...ie- Rrftir
SYim,a blir ripnan svirbandn.och klnstigför ~rtng,eaom Mt det uppstår 
öoenkott pi sand. Det behlvsdi-omhy,rlinpr. Vid varje~lc llpt>litm" 
en vist nedbvnningav Jl'UIIWmnlet. 

Genom diunmlrllldningen ku - lllr,;l Mbilla e:n riktig ..... --.itmi ... pi sllt-
1~ .....ter llnpe tid. Vipa bndl.U....oig"~ -mhyvlaetler 
- I oynnedm:pl, pwvtpr med llbln: trafi. ba....., .tlui opar:a m!"'ket _., 
att hllla rt(p,n vll duambund,m. 

En vll 4.-bonden ...._..-,i en jlNn ocb fur rta och g,,d friktiftn lr ttafilcslk
nr,e ID en ubllDILen ..... 

Damlllbi .............. 
JWctwnklorid, vuHp kallat l<lmblci11111, lr del' bistl <lammbmdainp!llfdlet ,om 
fimstllr nlnarande. Dea har Ror m....,. an bindafitlrti8het. 

NonnoJ .. a.,,:1 kuciounldond lllllier ett ,1r lirQ,6~1,5 -/lun. H11r lll)'Cffl NNDbebÖ'\<l; 
bemr pi bd.wilitgden«hslill...-~och pi om Ytpn lia,,r i öp
pen eller ~Id tming. lehöv.,,- maa anvlnda 1llff In 1,01ml/1cm sprider IIWI 
ca 2/l viol den lllma oprldnillfll!n. lletlen sprl(ler lllM .id omh)'Ylinpr under so111nu.
HDdler dr det am,,n finns beltav wdanunblndning;. 

Nlr111Nndai1w1.io.ti"°p11' 
oam..blnd..,. så-!Jllen i.t,IIJll!I: pi vin,n. Det l!Ö("att<len llatllrlipfvktlg
het ,om finn,, i vipnppen bn ....Ulu. Man firett bn, rallltu om l'IWI hyvlar 
vfab..., och eedu omedclbvtdamlllhinder den. VlsYtan lr dl po,il3, och kakium
Moriden kan littan, rrlnp ..... i y1Mliktet. 

Kaldumklerido:n binder fukten..,., finns I,,......... eller lllhn. Vll1ien bfM fllr att 
blciwlltlorld .. _.., od, SpridnBIF" llcaan,-...,.,.,. det. Det gir.,,.. Ml lll)rida 
bkiwnlrlorld iiirat pie,, ~l'ilbana, r.e.:. d'ta-iqn eller nlmllltningoch 
tjill'-1fo& Wpuan kan liten vutna fin spridni"lll'n. En UllUl inöjlighd- ilr att 
!lfJrid• bk,iualkJeridenp;l ltvlllen nlr llt(tfutt;~ lr ~ 

Hur rrtf6ts clant,mi .......... 1' 
Sb...., apridadrn kvantimer l<11lclmnklorld (Jn,er ia 0,7-o,& hln/1<111) lr det lilmp
list C anYinda e:n la.tl,il Illa! •prld..-anardniq. 

Mindre mhpl~ dammbindnlnpneclel ko ~ sprida med en ~1-
oprldan, på a trutof'. Sklmu.av ll)ridaren och håll llg- halitlhet ftSrattB ritt 
spridni~ 

Sprid intt kakiunlldorid vid ih:Ulande regn, ekersom den di kan rinm.bort hin oq
buan. Det lr drsi;Dt 'l'lktigt elu!,som talctlamkJorlden kan pMffia vattemlkter. 

" 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Pedersen 
0479-528 312 
cecilia.pedersen@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Framställan om bidrag till ny värmeanläggning Granada i Osby
Dnr KS/2017:580 040  

Kultur och fritids förslag till Samhällsbyggnadsutskottet: 

Kultur och fritid föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att 
besluta ett av följande alternativ:

- 1. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera 
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av den totala kostnaden. 
Bidraget från Osby kommun ska vara baserat på det bidragsunderlag som 
inkommit tillsammans med denna skrivelse (se bilaga) och endast utgå vid beviljat 
investeringsbidrag från Boverket. Att pengarna tas ifrån konto KS oförutsedda 
verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman kan högst uppgå till 907 875 
kronor vilket motsvarar 30 procent av bidragsunderlaget.

- 2. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera 
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av kostnaden för ett nytt 
värmesystem. Med hänvisning till den ekonomiska situationen i kommunen 2018 
uppmuntra föreningen att genomföra resterande upprustning därefter. Att pengarna 
tas ifrån konto KS oförutsedda verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman 
kan högst uppgå till 547 275 kronor vilket motsvarar 30 procent av kostnaden för 
installation av bergvärmepump och pelletspanna med tillhörande silo.

- 3. Att bevilja Lönsboda folkets hus och parkförening bidrag för att medfinansiera 
upprustningen av Granada till ett värde av 30 procent av kostnaden för installation 
av bergvärme, golv, förråd, ramp och övriga kostnader undantaget pelletspanna 
med tillhörande silo. Bidraget från Osby kommun ska vara baserat på det 
bidragsunderlag som inkommit tillsammans med denna skrivelse (se bilaga) och 
endast utgå vid beviljat investeringsbidrag från Boverket. Att pengarna tas ifrån 
konto KS oförutsedda verksamhet 9102 budget 2019. Bidragssumman kan högst 
uppgå till 586 500 kronor vilket motsvarar 30 procent av bidragsunderlaget för 
installation av bergvärmepump, golv, förråd, ramp och övriga kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Lönsboda Folketshus och parkförening avser att söka investeringsbidrag hos Boverket för 
att finansiera en upprustning och renovering av folkparken Granada. Investeringsbidraget 
ska användas till att byta ut det befintliga värmeledningssystemet mot bergvärme som är 

http://www.osby.se/
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ett miljövänligare, effektivare och ur ett driftkostnadsperspektiv bättre alternativ samt att 
anlägga nytt golv och bygga till ett förråd i anslutning till scenen. För att Boverket ska 
bevilja investeringsbidrag för köp, nybyggnad, ombyggnad eller standardhöjande 
reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent. 
Ett undertecknat beslut eller protokollsutdrag krävs vid ansökan där det framgår att 
kommunen förbinder sig att finansiera minst 30 procent av det bidragsunderlag som 
Boverket fastställer för projektet. Observera att det kommunala beslutet inte bör fastslå en 
specifik bidragssumma och inte heller villkoras i förhållande till hur stort Boverkets 
bidrag kommer att bli. Ansökan om investeringsbidrag ska inkomma till Boverket senast 
den 1 december 2018 och prövas före utgången av maj månad följande år. Kostnaden för 
ny värmeanläggning, golv och förråd uppgår till 3 026 250 kronor och är fördelat enligt 
nedan. 30 procent av den totala kostnaden för investeringen motsvarar således 907 875 
kronor.

Kostnader

Installation av bergvärmepump 753 000 kr
Installation av pelletspanna och silo           1 071 250 kr

Golv  740 000 kr
Tillbyggnad av förråd 335 000 kr
Ramp till förråd   77 000 kr

Övriga kostnader   50 000 kr

Totalt          3 026 250 kr

Anläggningen är en av de största folkparkerna i södra Sverige och har ett stort värde för 
Osby kommun. Folkparken grundades 1933 och har genom åren utgjort en viktig 
samlingsplats för folket i nordöstra Skåne och blev 2006 utsedd till Sveriges finaste 
folkpark. Antalet aktiviteter och evenemang under ett verksamhetsår är stort och riktar sig 
till flera olika målgrupper. År 2018 befarar föreningen ett underskott på grund av minskat 
antal betalande besökare vilket man flaggat för och lyft i dialog kring driftstöd med 
kommunen. Om bidraget beviljas är det föreningens ambition att installera den nya 
värmeanläggningen, lägga om golvet och bygga förrådet under sommaren 2019 för att öka 
attraktiviteten. Föreningen har inkommit med en driftkalkyl vilken visar att föreningen 
skulle minska sina årliga driftkostnader för värme med 42 800 kronor. Kultur och Fritid 
ser mycket positivt på att föreningen ämnar ansöka om investeringsbidrag hos Boverket 
för att finansiera en upprustning av lokalerna då folkparken har stor betydelse för 
kommuninvånarna ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Investeringen är även av stor 
vikt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att Granada ska kunna fortsätta att vara den 
viktiga samlingsplats som den är idag och varit sedan 1933. 

Beslut togs i KS 2017-12-13 om att avslå ansökan med hänvisning till det ekonomiska 
läget i kommunen och föreningen ombads att återkomma med ansökan senast 2018-05-31. 
Föreningen uppmanades även att då återkomma med  kompletterande underlag för 
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alternativ till att ha kvar oljepannan som alternativ vid hög belastning av anläggningen. 
Föreningen har inkommit med sådan komplettering 2018-06-11 och denna avser 
pelletspanna med tillhörande silo som alternativ för att kunna ta bort oljepannan helt. 
Föreningen har uttryckt förståelse för det ekonomiska läget i kommunen och i sådant fall 
att inte hela investeringen kan beviljas i nuläget vill föreningen att byte av 
värmeanläggningen prioriteras (inkommen handling 2018-06-05). 

Beslutsunderlag

- Boverkets föreskrifter statsbidrag
- Framställan om bidrag till ny värmeanläggning på Granada i Lönsboda, inkommen 

handling 20170913
- Kostnadsunderlag för värmepump, inkommen handling 20171002
- Driftkalkyl värmesystem, inkommen handling 20171102
- Offert Rickardssons bygg, inkommen handling 
- Kostnadsunderlag för pelletspanna med tillhörande silo, inkommen handling 

20180611
- Framställan om att kommunen beaktar kommande ansökan om stöd till renovering 

av Granada i Lönsboda, inkommen handling 20180306
- Verksamhetsberättelse 2017 Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
- Mail från Göte Johansson 2018-06-05

Beslutet skickas till 

- Samhällsbyggnadschef
- Kultur och fritidschef, Kulturutvecklare

Mathias Karlsson Reia Sofiadotter Collberg 
Förvaltningschef Kultur och fritidschef 
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Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler; 

Utkom från trycket 
den 25 april 2017 
 

beslutade den 25 april 2017. 
 

Boverket föreskriver följande med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Inledning 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i 
samma betydelse som i förordningen. 

Ansökan om bidrag 

2 §    Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket 
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
blanketten och lämna de uppgifter som anges. 

Bidragsunderlag  

3 §    Bidragsunderlaget beräknas på samlingslokalens hela yta efter det att 
byggnadsprojekt genomförts. 

Utrymmen för samlingslokalens skötsel är expedition samt städ- och 
personalutrymmen. 

Om en befintlig samlingslokal består av utrymmen som inte längre är 
användbara som samlingslokal kan hänsyn tas till detta när bidragsunderlaget 
beräknas. 
 
4 §    Om lokalens yta vid sådant köp, ny- eller tillbyggnad som avses i 8 § första 
stycket 1 och 2 förordningen överstiger 1 000 m2 utgör bidragsunderlaget 
kostnaden per m2 för hela ytan multiplicerat med 1 000.  
 
5 §    I bidragsunderlaget för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1, 2 
och 3 förordningen får, utöver skäliga faktiska kostnader för byggnadsåtgärder, 
inräknas skäligt värde av eget arbete, dock högst 20 procent av underlaget.  

Boverket fastställer genom särskilt beslut skäligt värde av eget arbete.  

Besiktningsman 

6 §    Besiktning får genomföras av certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 §, 
sakkunnig funktionskontrollant enligt 8 kap. 25 §, certifierad sakkunnig enligt 
10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) eller ackrediterat besiktningsorgan 
enligt 5 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338).  
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Besiktningsmannen ska ha en självständig ställning i förhållande sökanden och 
till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 

Bestämmelser om investeringsbidrag 

Projektets påbörjande 

7 §    Med tidpunkten för påbörjande för sådana åtgärder som avses i 8 § 
förordningen avses i fråga om nybyggnad och tillbyggnad den tidpunkt då 
gjutning av källarlösa hus, källarmurar eller grundplattor under dessa påbörjas. 
Däremot räknas inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning, formsättning för 
plintar och grundplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbörjande i detta 
avseende. 

Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om ombyggnad den tidpunkt där 
rivnings- eller röjningsarbete påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses 
påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka 
byggnadens skick inför ombyggnaden. 

Prövning av en ansökan om bidrag 

8 §    Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast 
den 1 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år. 

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag 

9 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag  
– Nödvändiga behörighetshandlingar. 
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. 
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.  
– Antal invånare i upptagningsområdet ska anges. 
– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling. 
– Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller 

mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan. 
– Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken. 
– Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att 

kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 
30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet. 

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade 
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden 
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen 
bifogas ansökan.  

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade 
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.  

Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning 

10 §    Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och 
att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning.  

Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda 
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade 
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp. 
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Slutredovisning 

11 §    Den som har tagit emot investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av 
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska 
vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden, eller 
behörig företrädare för denne, ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter 
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de insatser 
som genomförts och hur uppsatta mål för projektet har uppnåtts.  

Till slutredovisningen ska fogas besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning 
enligt 10 §.  

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag 

Prövning av en ansökan om bidrag 

12 §    Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till 
Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december 
månad samma år.  

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag 

13 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhetsutvecklings-
bidrag.  

– Nödvändiga behörighetshandlingar. 
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet.  
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.  
– Antal invånare i upptagningsområdet. 
– Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning, 

företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och 
situationsplan. 

– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling. 
– Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken. 
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade 

årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden 
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen 
bifogas ansökan.  

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade 
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.  

Besiktningsprotokoll  

14 §    Om Boverket beslutat att ett byggnadsprojekt enligt 13 § första stycket 1 
förordningen ska besiktas ska besiktningsprotokollet visa att nödvändiga 
kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande 
bygglagstiftning.  

Kostnadsredovisning 

15 §    Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda 
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade 
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp. 
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Slutredovisning 

16 §    Den som ha tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en slut-
redovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. 
Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har 
fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
blanketten och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en 
skriftlig redogörelse av de insatser som genomförts och hur uppsatta mål för 
projektet har uppnåtts. 

För sådana åtgärder som avses i 13 § första stycket 1 förordningen ska till 
slutredovisningen fogas kostnadsredovisning enligt 15 §.  

I förekommande fall ska till slutredovisningen fogas besiktningsprotokoll 
enligt 14 §.  

 
                       

 
1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2017. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(1997:25) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till 

Boverket före den 1 februari 2017. 
 
På Boverkets vägnar 
 
 
SUSANN BARD 
 
 

 Amelie Fasth 
 



Till kommunstyrelsen, Osby kommun 

Framställan om bidrag till ny värmeanläggning på Granada i Lönsboda 

Inledning 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening avser att söka ett investeringsbidrag hos Boverket. Avsikten 
med investerlngsbidraget är framför att byta ut det befintliga värmeledningssystemet mol ett 
miljövänligare, effektivare och ur ett driftskostnadsperspektiv bättre alternativ samt att anlägga nytt 
dansgolv och nytt golv runt dansbanan samt i entren. Dessutom kommer ett förråd att byggas i 
anslutning till scenen. 

Bakgrund 
Föreningen driver Lönsboda Folkets Park, mer känd som Granada. Anläggningen är en av de största 
folkparkerna i södra Sverige och blev 2006 utsedd till Sveriges finaste folkpark. Anläggningen 
grundades 1933 och har genom åren utgjort en samlingsplats för folket i nordöstra Skåne. 
Anläggningen är också känd långt utanför nordöstra Skåne och man har många långväga besökare 
vid sina aktiviteter. Antalet aktiviteter/evenemang under ett verksamhetsår är stort och även 
målgrupperna är många - alla åldersgrupper från barn till pensionärer, funktionshindrade m ft . kan ta 
del av utbudet. 

Anläggningen är dock sliten och har ett omodernt och föråldrat värmesystem (olja) och är i behov av 
renovering. Föreningen vill därför byta värmesystem till ett modernt och miljömässigt mycket bättre 
alternativ, bergvärme. Detta är på sikt inte bara bättre för miljön utan också för föreningens ekonomi. 
Även golven är hårt slitna och behöver läggas om. Vidare behövs ett nytt förråd/lastplats för att bättre 
kunna hantera bl.a. den utrustning som dansband och artister har med sig. 

På sikt är investeringen av största betydelse för att anläggningen skall kunna fortsätta vara den viktiga 
och fina samlingsplats den varit allt sedan starten 1933. Då föreningens ekonomi Inte tillåter några 
stora investeringar vill vi ansöka om investeringsbidrag från Boverket. Från Boverkets sida kräver man 
dock att kommunen förbinder sig att finansiera minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket 
fastställer. Av denna anledning vill man från deras sida att kommunen inte fastställer en specifik 
bidragssumma och inte heller villkorar bidraget i förhållande till storleken på Boverkets bidrag. 
Boverket kräver att föreningen i sin ansökan kan visa upp ett undertecknat beslut eller protokollsutdrag 
som visar att kommunen ställer upp på detta. 

Ansökan till Boverket skall vara Inlämnas senast den 30 november och om bidraget beviljas är det 
föreningens ambition att installera den nya värmeanläggningen, lägga om golven och bygga förrådet 
under sommaren 2018 och att allt skall vara klart till hösten när den nya säsongen börjar. 

Hela bygden vinner på att Granada rustas upp och kan fortsätta vara en samlingsplats för allt ifrån 
konferenser, dansevenemang både kvälls och dagtid, bingo, företagsevenl, aktiviteter för barn, 
pensionärer, funktionshindrade m.fl . till kommunala angelägenheter som t ex fullmäktigemöten m.m. 
Granada sätter även Osby kommun och Lönsboda med omnejd på kartan då många kommer 
långväga ifrån för att delta i olika aktiviteter. 

Framställan 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening gör härmed en framställan om att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja föreningen ett bidrag motsvarande minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket 
fastställer. 
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Granada Lönsboda 
Göte Johansson 

Kostnadsupp:::i::: 2016-03-29 / 

-- / 

1. Tillbyggnad Entre/Garde"rot,-.meajamma stil som befintligt. Ca 65 m2. 
/ -Flyttning bef. Skärmtak--...- ------.. 

/ ------Målnlng, Värme,.Nentilation och El. -·---, 
Kr: 840 ogo,-/' 

( 2. ,tkt!tPil[filillgQJyfQ~n___sgolv-ea-250·m:2. Omläggning massagolv ru,nt dansbanan, 
i/ Samt ilagningar/Förstärkningar utav underlagE!t. · · 
I . 

Kr:740 000:- ) 
'\ (,,Borttagniog-Uti3V massagolv i bef. Entre, ersätts med klinkers. 

3. ~·;;il~ygg~~-~·;örråd på baksidan, isolerat 120 mm, 1 st inner dörr, 1 ~ter, 1 st 

ytterdörr 0=1200. 
Målning, Värme, Ventilation och El. 
Kr: 240 000:-

'" / 4. Invändig målningl-~~~i-2·,..;eckor inkl mtrl 
Kr: 170 000:----~-··p~ ~ ,-~-~-- ,,_ 

s. Diverse kringkostnader, Arkitekt, Projektering, Bygglov mm. 
Kr: 50 000:-

Samtliga summor är inkl moms. 

Med vänlig hälsning: 
Jörgen Rickardsson 
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Tel. 0479/200 80 
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REVIDERAD OFFERT 
GRANADA FOLKETS PARK, LÖNSBODA 
INSTALLATION AV BERGVÅRMEPUMP 

Lönsboda Folketshus och Parkförening 
Tranebodavägen 31 
280 70 LÖNSBODA 

Vi tackar för förfrågan ang. installation av värmepump och offererar följande. 
Installation av LufUVatten värmepump. Omfattning enl. nedan. 

F<lrufsättningar: 

• Värmepumpen är dimensionerad för att hålla" grundvärme" i byggnaden. 
• Vid snabbhöjning av lokaltemperatur, vintertid kommer oljepannan att behövas. 

Oljepannan kommer också att behövas vid full drift, när utetemp understiger ca. -10. 
Max. värmebehov har beräknats till ca. 100 kW .. 

Denna installation omfattar: 

Installation av ny värmepump, fabr. NIBE typ Fighter 1345 -60 
Volymkärl fäbr. NIBE typ UKV 500. 
Erforderlig styrutrustning för värmepumpsdrift samt samkörning med befintlig utrustning. 
Inkoppling av värmepump till värmesystem i Pannrummet. 
Befintlig huvudclrkulationspump för värmekrets utbytes. 
Magnetitfilter monteras i Värrnekrets. 
Erf. Rör och rördelar 
Isolering av rörledningar ingående i denna installation. Isolering förses med ytbeklädnad av 
Plastplåt. 
För övrigt utföres installationen i komplett skick. 
Elinstallation ingllr i erf. omfattning. 

6 st. Energiborror med ett totaldjup pli 1080 m, Omfattning enl. nedan: 
Antagen grundvattennivå 6 m under markytan. OBSl Lägre grundvattennivll kan innebära att 
Borrhålen mAste göras djupare. 
Foderrör till fast berg, 54 m ingär. Behövs längre rör, debiteras dessa med 690 :-/m. 
Kollektorledning utf. Av 40x2 PEM-rör. 
Isolering av kollektorslinga vid husgrund. 
Frostskyddsvätska 

Ovanstående installation erbjuder vi oss att utföra till en fast kostnad av 
Sjuhundrafemtiotretusen Kronor ( 753 000 ) inkl. moms 

OBS! I denna offert ingår EJ schaktningsarbeten i mark OBS! 
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DRIFTKALKYL FÖR LÖNSBODA FOLKETS HUS OCH PARKFÖRENING 

KOSTNADER FÖRE ÅTGÄRD 

Olja för uppvärmning 14.000 liter a 8.600:--

Ela\/gifter 89.000 kwh å 80:53 

Summa kronor 

120.400:--

7L670:--

192.070:--

Till detta kommer en effektavgift till EON på ca 37.000:-

Effektavgiften beräknas varje månad på den timme som vi har högst 

förbrukning under den månaden. 

KOSTNADER EFTER ÅTGÄRD 

Olja för uppvärmning ca 2.000 liter a 8.600:-

Elavgifter 82.000 kwh å 80:53 

Elavgifter för uppvärmning ca 75.000 kwh a 80:53 

Summa kronor 

17.200:--

66.000:--

60.400:--

143.600:--

Den mindre förhrukningen av elavgifter beror på byte i samtliga 

armaturertill ledlampor. Se bif. uträkning. 

Effektavgiften borde bli densamma efter installationen av 

bergvärmepump, då vi för att undvika högre förbrukning låter oljan 

gå in vid sådana tillfällen. 

LÖNSBODA FOLKETS HUS OCH PARKFÖRENING 

.iol'f /D5/ 



<·>NIBE 

SUMMARY 

INSTALLATÖR 

AB CEDERQV[ST & SÖNER 
Norregatan 2 

_ 280 70 Lönsboda _ 
0479.20080 
Jan@cederqvtst-soner.se 

Together, we heve gone through 
the bullding oondltlons in ordar to 
sefeot and size the most efficlent 
heat pump solution bes9d on your 
circumstanoes. The cafoulaflons 
ara based on both faots and 
assumptions wh/oh means rhat 
small deviations from tha final 
Installation oan ocmur. 

?fease give me a ca/I Jf you have 
further quastlons or visit 
www.nibe.sa to find out mora 
abaut NIBE's hast pump solutions. 

B11st rsgards 
N!BE lnsiBllar 

KUND 

ENERGI BERÄKNING 

FASTIGHETENS ENERGJPRESTANDA 
Energibehov för uppvärmning 
~ av vad är varmvatten 
Energibehov extra e!förbrukara 
Effektbehov 

BESPARING 
Energibesparing 
COo besparing 

KLIMATDATA 
Årsmedeltemperatur 
Dimensionerande utatemperatur 

FASTIGHETEN 
Rumstemperatur 
Uppvärmning stängs av 
Framledningstemperatur vid DUT 
Returtemperatur vid DUT 

NIBE VÄRMEPUMPMODELL 
NJBE F1346-60 

ENERGIPRESTANDA MED NIBE F1345-60 
Avgiven energi vp 
Tillförd energi vp 
Tlllsatsenergl, netto 
Tlllsatsenergi, totalt 
Energiförbrukning värmebärarpump 
Varmvatten ej producerad med vp 
Energitäckningsgrad 
Arsvärmefaktor, vp 
Arsvärmefaktor, totalt 

229754 kWh/år 
-. O kWi/år 

O kWh/år 
100,0 kW 

160188 kWh/år 
10071 kg/år 

6,6 'C 
-18,0 'C 

19,0 'C 
15,0 'C 

55 'C 
45 'C 

1 st 

216521 kWh/år 
59826 kWh/år 
13233 kWh/år 
17643 kWhlår 
2096 kWl1/år 

O kWh/år 
94 % 

3,6 
2,9 

Fast eller flytande kondensering 
Avgiven effekt vp vid DUT 
Tillförd effekt vp vid DUT 
Rekommenderad tlllsatseffekt 
Effekttäckningsgrad 

Flytande 

ENERGIDIAGRAM 
·, i i 

' ' ' 

52,0 kW 
17,5 kW 
48,0 kW 
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BERGKOLLEKTOR 
Aktivt bcrrhålsdJup 
Specifik! energiuttag 
Specifikt effektuttag 
Lambda berg 
Inkommande köldbärartemp medel 

1055 
153 
40 
3,0 
0,0 

m 
kWh/m 
W/rn 
W/rnK 
'C 



Budsetkalkyl 2011-10-31 

Granada Lönsboda 
Göte Johansson 

1. Nytt parkettgolv/Dansgolv 250 m2, Oljat Ekg0lv Inkl. efterbehandllng, 
llagnlngar/Förstarl<nlngar utav massagolvets underlag runt dansbanan. 
Omläggning massagolv runt dansbanaM. 
Borttagning utav massagolv i bef. En tre', er.ätts med klinkers, typ Höganäs halkfri. 
Kr:740 000:-

2. Tillbyggnad förråd på baksidan, 35 m2. 
Grundläggning i betong. Trästomme45x120. lsolerlng 120 mm, 
Liggande träpanel utv. Skillbeklädnad 12 plywood+ 13 Gips invändigt. 
Upptagnins hål in i bef. Byggnad. 
1 st Inner d6rr 10 x 21 vitmålat. 1 st fönster lh 13 Vitmålat. 
Måln!ng. El element. Belysning. 
Kr: 335 000:-

--._,._ -..:ro}],;;,;;::;:::;- in0,ir ,i, i a Yl ,ö \,«l n -h 11 1/;ovu i, e t 
3. Invändig m !)l'II lare i 3 \/€ekor inkl mtrl - J ---
4. Utvändig ramp Eurostair, enligt bifogad rit11lng. 

Montering, 
Kr: 77 000:-

5. Diverse kringkostnader, Arkitekt, Projekt.,rlng, BV!lglov mm. 
Kr: 50 000:· 

5.imll!ga summor är Inkl moms. 

Med vänlig hälsning: 
Jörgen Ridrardsion 
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<·>NIBE 

SUMMARY 

INSTALLATÖR 

AB CEDERQVIST & SÖNER 
Norregatan 2 
280 70 Lönsboda 
0479-20080 
jan@cederqvist-soner.se 

Together, we have gone through 
the building conditions in order to 
select and size the most efficient 
heat pump solution based on your 
circumstances. The ca/culations 
are based on both facts and 
assumptions which means that 
small deviations from the final 
installation can occur. 

P/ease give me a ca/I if you have 
further questions or visit 
www.nibe.se to find out more 
about NIBE's heat pump solutions. 

Best regards 
NIBE lnstaller 

KUND 

GRANADA FOLKETS PARK 

28070 LÖNSBODA 
Sverige 

ENERGIBERÄKNING 

FASTIGHETENS ENERGIPRESTANDA 
Energibehov för uppvärmning 
- av vad är varmvatten 
Energibehov extra elförbrukare 
Effektbehov 

EFTER VÄRMEPUMP INSTALLERAD 

229754 kWh/år 
0 kWh/år 
0 kWh/år 

100,0 kW 

Energi att köpa 79565 kWh/år 

~e.. ~k~a.d_ ieost.v,a..d. . Vi .Å- l:. l k:. . 1.'-<o = ';, 11'Z.ooO \c0 
BESPARING 
Energibesparing 
COD besparing 

KLIMATDATA 
Årsmedeltemperatur 
Dimensionerande utetemperatur 

FASTIGHETEN 
Rumstemperatur 
Uppvärmning stängs av 
Framledningstemperatur vid DUT 
Returtemperatur vid DUT 

NIBE VÄRMEPUMPMODELL 
NIBE F1345-60 

ENERGIPRESTANDA MED NIBE F1345-60 
Avgiven energi vp 
Tillförd energi vp 
Tillsatsenergi, netto 
Tillsatsenergi, totalt 
Energiförbrukning värmebärarpump 
Varmvatten ej producerad med vp 
Energitäckningsgrad 
Arsvärmefaktor, vp 
Arsvärmefaktor, totalt 

150188 kWh/år 
10071 kg/år 

6,6 ·c 
-1s,o ·c 

19,o ·c 
15.o ·c 

55 •c 
45 •c 

1 st 

216521 kWh/år 
59826 kWh/år 
13233 kWh/år 
17643 kWh/år 
2096 kWh/år 

O kWh/år 
94 % 
3,6 
2,9 

Fast eller flytande kondensering 
Avgiven effekt vp vid DUT 
Tillförd effekt vp vid DUT 
Rekommenderad tlllsatseffekt 
Effekttäckningsgrad 

Flytande 

ENERGIDIAGRAM 
I 

I 
I I 

52,0 kW 
17,5 kW 
48,0 kW 

52 % 
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--- Effektbehov 

··-·-·· Avgiven effekt vp 

- • -- - Tillförd effekt vp 

BERGKOLLEKTOR 
Aktivt borrhålsdjup 
Specifikt energiuttag 
Specifikt effektuttag 
Lambda berg 

1055 m 

Inkommande köldbärartemp medel 

153 kWh/m 
40 W/m 
3,0 W/mK 
o,o ·c 
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2Ur'd 703- Ob 
Till kommunstyrelsen i Osby kommun. 

Olarlenr. Ärendetyp 

-K.J/ 2olB: Zb Öf(.J 

Framställan om att kommunen beaktar kommande ansökan om stöd till 
renovering av Granada i Lönsboda. 

I november 2017 ansökte Lönsboda Folkes Hus och Parkförening om stöd hos 
Boverket. Det sökta stödet var investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler dit 
Lönsboda Folkets Park, Granada, räknas. 

Ett av kraven som måste uppfyllas för att Boverket skall bevilja bidrag är att den 
kommun där samlingslokalen är belägen ställer sig bakom ansökan och bidrar med 
ett stöd på minst 30 % av det belopp som söks hos Boverket. 

I början av september 2017 ansökte föreningen till kommunen om ett sådant stöd 
men den 7 november avslog kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ansökan 
(§ 90 KS/2017:580 040) och hänvisade till den ekonomiska situationen i kommunen 
2018. Dessutom ville man avvakta ett nytt förslag där föreningen har en annan 
värmelösning för backup vid mycket kall väderlek än den nuvarande oljeeldningen. 

Föreningen avser att under hösten 2018 på nytt ansöka om stöd från Boverket till 
byte av värmeanläggning, nytt golv och byggnation av förråd i anslutning till scenen. 

_Med anledning av detta vill föreningen uppman~ kommunstyrelsen att i samband 
med budgetarbetet inför 2019 avsätta medel som möjliggör ett stöd från kommunen 
motsvarande minst 30 % av det bidrag föreningen söker från Boverket. 

V har i nuläget inte de exakta belopp som kan bli aktuella i höstens ansökan men de 
bör inte avvika i någon större utsträckning från det belopp som söktes i november 
2017 dvs. 1 783 000 kr. 

Vi hoppas att kommunen med denna goda framförhållning har möjlighet att avsätta 
medel i 2019 års budget som motsvarar minst 30 % stöd till vår ansökan till Boverket 
samt att beslut om att stödja föreningen fattas tidigt under hösten 2018. 

Lönsboda 2018-03-01 

!/5Jl~~ 
Ordförande 



HEJ. 

HÄR KOMMER KOMPLETERINGEN TILL VÅRA 

BIDRAGSANSÖKNINGAR. VERKSAMHETSBERÄTJ'ELSE •. -

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR. 

GÖTE GRANADA LÖNSBODA FOLKETS-PARK 

LÖNSBODA DEN 6 APRIL 2018. 

GÖTE JOHANSSON . 

. 4 GöfeJohansson 
~~nada, Lönsboda F.P . 
.. , Tel. 0760-384340 
\~adagote@llve.se 



-lönsboda folkets Hus--och-Parkförenings styrelse.och.revisorer.- -

Parkstyrelsens sammansättning har under året varit följande: 

Ordförande 

V .ordförande 

Kassör 

Sekreterare 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleanter 

Revisorer 

Suppleanter 

Parkföreståndare 

Ersättare 

Göte Johansson 

Kim Skoug 

Anita Persson 

Steve Stigsson 

Amilia Gummesson 

Tommy Johansson 

Magnus Johansson 

Börje Lindberg 

Christoffer Lindqvist 

Amanda Johansson 

Lars-Inge Nilsson 

Andreas Nilsson 

Ann-Christin Bengtsson 

Jonny Nilsson 

Jessica Johansson 

Göte Johansson 

Magnus Johansson 



Styrelsemöten 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret hållit 4 st protokollförda möten. 

- ---- -Ansvariga för de-olika-verksamhetsområdena ha~varit.följande: 

Entren Göte Johansson 

Kök o servering Göte Johansson 

Ekonomin Anita Persson 

Korvkiosk Göte Johansson 

Ordningsvakter Göte Johansson 

Firmatecknare Göte Johansson, Kim Skoug och Anita Persson var för sig 

Dansverksamhet 

Dans har under året anordnats 22 gångerfördelat på 7 lördagsdanser och 15 söndagsdanser med en 

sammanlagd publik på 7.866 personer. På lördagsdanserna har vi haft 582 besökande per 

tillfälle,vilket ären minskning från förra året med ca 250 personer per tillfälle. Minskningen beror 

delvis på att vi har haft 3 lördagsdanser utan disco och där låg besökarantalet på endast 233 

personer per tillfälle. Genomsnittet för söndagsdanserna ligger på 252 personer, vilket är en liten 

minskning med 23 personer. Totalt har det tyvärr skett en minskning på besökarantalet med 1.248 

personer. 

På Lönsbodadagen spelade som vanligt Lasse Stefanz på stora scenen och ute underhöll Berg & Dahl. 

Då hade vi en publik på 920 personer. 

Flest besökande på söndagsdanserna har det varit när Matz Bladhs har stått på scenen. Under dom 

två tillfällena har publiksiffrorna legat på i genomsnitt 340 personer. Även Donnez och Claes Lövgrens 

drog bra med folk med strax över 300 personer. 

Juldagen när Scotts stod på scenen hade vi riktigt mycket folk, 1.525 personer. Det var nästan i nivå 

med juldagen 2015 då vi hade 1.576 personer. 

Entrepriserna har under året varit oförändrade, 170 kr på söndagsdanserna och 200 kr på 

lördagsdanserna. 

Uthyrningar 

Flest uthyrningar har det liksom tidigare år varit till Bingoalliansen som hyrt under årets 8 månader 

en gång i veckan, sammanlagt 35 gånger.Antalet besökande vid dessa tillfällen har varit 8.955 

personer. Nästa hyresgäst i storleksordningen har varit Örkeneds PRO. Dom har hyrt 12 gånger 

under året och besökts av 2.024 personer. Konsumentföreningen Göta, LNT-Järn, Lönsboda Glf, Osby 

kommun, Hantverksgården är ytterligare hyresgäster under året.. Vid en del av dessa 

uthyrningstillfällen har vi också serverat mat. 



I 
I 

Övrig verksamhet 

Den 7 oktober var det dags för årets största evenemang, Det engelska POpbandet Smokie kom tifl 
Lönsboda. Bandet som startade på 1970-talet och har sålt 30 miljoner skivor. Vi hade 1.450 biljetter 

Julshow 

Den 9 december var det dags för den traditionella julshowen för företag och privatpersoner. Priset i 
år för julbord och underhållning var 585:--. Antal besökande var 260 personer. 

Personal 

Vakter till danskvällarna har hyrts genom ett vaktbo/ag till en kostnad av 200.000:--. Antalet vakter 

bestäms av polismyndigheten. övrig personal har som tidigare haft timanställning och antalet har 
beräknats I förhållande till storleken på tillställning. 

Investeringar 

Under året har installerats larm till en kostnad av 48.000:--. Vidare har ett rum för förvaring av 

spritdrycker /ordningsställts till en kostnad av ca 20.000:--.Mycket av detta arbete har skett ideellt. 

Utomhusbelysningen har utökats efter krav från polisen. Kostnad för detta var 15.000 kr. 

Ekonomi 

Resultatet slutade på ett överskott på 33.702 kr före avskrivningar-

Vi har under året amorterat 165.738 kr på våra lån hos Sparbanken Skåne. 

Det kommunala bidraget var 294.000 kr att jämföra med 2016 då det var 278.000 kr. 

Per den 31 december hade vi 156 stödjande medlemmar. Detta har bidragit till vår ekonomi med 
23.500 kr. 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som stödjer Folk_ets Park I vår verksamhet genom stödjande 

medlemskap och genom Ideellt arbete. Ett tack riktas särskilt tlll den privatperson av vilken vi fick 

~a en gåva på 25.000 ~r under året. 

,rit~ 
9 S'' 
~~ ~~~"77 

Anita Persson 

fe;~ 
Kim Skog Tommy Johansson Amilia Gummesson 

jtf~~ c:.JJ>] (\L-- Ul'l\i~<l()\MQ_\S'> '\ 

Magnus Johansson 

' 



REVISIONSBERÄTTEl:SE- -

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat Lönsboda 
Folkets Hus & Parkförenings räkenskaper samt tagit del av protokoll 
och övriga handlingar som ger upplysningar om styrelsens 
förvaltning av verksamheten för räkenskapsåret 2017. 

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi att styrelsen och dess 
räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen 

omfattar. 

Lönsboda den 25 mars 2018 / 
\ 
! 

• 

~-{k~ ... fky. ......... . 
Lars-Inge Nilsson Ann-Christin Bengtsson 



Lönsboda Folkets Hus-och Parkförening 
Resultaträkning för perioden 2017-01-01 -- 2017-12-31 

Intäkter 2017 2016 
Uthyrningar 217 869,00 213 830,00 

. --- ... ---- ---- Entret'!r - -11-96-566,00- 1-568 972,00 
Servering 1 069 314,00 1 310 377,00 
Garderob 43 941,00 44 930,00 
Oresutjämning 5,00 -41,00 
Kommunalt bidrag 294000,00 278 000,00 
Lönebidrag 0,00 0,00 
Försä kri ngsersättn i ng 0,00 0,00 
Provisio nsi ntäkte r 7 135,00 2 109,00 
Gävor 25 000,00 0,00 
Stödjande medlem 23 500,00 20 350,00 
Summa intäkter 2 877 330,00 3 438 527,00 

Kostnader 
Rörelsens kostnader -1 335 960,00 -1 763 016,00 

Driftskostnader -1 048 388,00 -1 093 144,00 

Personalkostnader -362 287,00 -419 686,00 

Summa kostnader -2 746 63S,OO -3 275 846,00 

Resultat före avskrivningar 130695,00 162 861,00 

Avskrivningar 
Inventarier 0,00 o,oo 
Byggnader -53 000,00 -53 000,00 

Summa avskrivningar -53 000,00 -53 000,00 

Resultat efter avskrivningar 77 695,00 109 681,00 

Finansiella Intäkter och kostnader 
Räntlntäkter 0,00 0,00 

Räntekostnader 96 995,00 -109 955,00 

Summa finansnetto 96 995,00 -109 955,00 

Resultat före bokslutsdispositioner -19 298,00 3 726,00 

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00 

Summa bokslutsdispositioner 0,00 o,oo 

Redovisat resultat -19 298,00 3 726.00 



Lönsboda Folkets Hus-och Parkförening 
Balansräkning per 2017-12-31 

Omsättningstillgångar 1 
--- ----Kassa. 

Checkräkning 
Kundfordran 
Fordran lönebldrag 
Moms fordran 
Ovr kortfr. Fordringar 
Avräkning skatter och avg. 
Summa 

Omsättningstillgångar 2 
Varulager 
Pågående upprustning 
Summa 

Anläggningstillgångar 
Inventarier 
Ack avskrivning inventarier 
Byggnader 
Ack avskrivning byggnader 

Summa tillgångar 

Skulder och eget kapital 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Upplupna kostnader 
Upplupna soc.avgifter 
Upplupna kostnadsräntor 
Ovriga kortfristiga skulder 
Momsredovisning 
Låneskulder 
Skuld för preliminärskatt 
Personalens källskatt 
Summa kortfristiga skulder 

Lånfristiga skulder 
Checkkredit 
Inteckningslån Sparbanken 
lnvesteringslån 
Ovriga långfristiga skulder 
Inteckningslån Spintab 
Summa långfristiga skulder 

Eget kapital 
Eget kapital 
Inbetalda insatser 
Reservfond 
lnvesteringsfond 
Balanserat resultat 
Redovisat resultat 
Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

2017 

-181440,00 --
376 009,00 

18 747,00 
0,00 
0,00 

5 748,00 
0,00 

581944,00 

57 287,00 
0,00 

57 287,00 

1 000 529,00 
-910 866,00 

5 698 133,00 
-2 119 713,00 
3 668 083,00 

4307 314,00 

593470,00 
25 483,00 
13 993,00 

9 394,00 
0,00 

68 692,00 
0,00 

1412,00 
15 665,00 

728109,00 

300 000,00 
993 000,00 

70 000,00 
0,00 

1509 897,00 
2 872 897,00 

317 864,00 
70 660,00 

310 000,00 
0,00 

27 083,00 
-19 298,00 
706 309,00 

4 307 314,00 

2016 

130 -132,00 -
304 879,00 
24 670,00 

0,00 
0,00 

8 942,00 
0,00 

468 623,00 

82 498,00 
0,00 

82498,00 

910 866,00 
-910 866,00 

5 698 133,00 
-2 066 713,00 
3631420,00 

4182 541,00 

117 257,00 
18 484,00 
15 546,00 
11 904,00 
82 790,00 

154 286,00 
0,00 

1412,00 
16 620,00 

418 299,00 

300 000,00 
1089 000,00 

110 000,00 
o,oo 

1 539 635,00 
3 038635,00 

317 864,00 
70 660,00 

310 000,00 
0,00 

23 357,00 
3 725,00 

725 606,00 

4182 541,00 



Mail inkommet från Göte Johansson 2018-06-05 

 

Hej Cecilia ! 

Vår önskan är ju att vi skall få igenom hela detta förslag. 

detta här skulle ju lyfta hela Osby kommun. 

Vi fick ju pris 2006 som Sveriges finaste Folk Park, men den blir hårt sliten. 

Vi får alltid höra att detta är Södra Sveriges finaste Folk Park. 

Men är det omöjligt att få igenom hela detta förslag vill vi i första hand sätta in bergvärme. 

Vår oljepanna är gammal å trött, vi vet inte när den kollapsar.  

Men är nu boverket på gott humör kanske vi skulle satsa på hela ansökan. 

Om jag har räknat rätt, skulle kommunen bidra med 534.000 kr. 

Det är ju en investering för framtiden. 

2018 06 05: Göte. Granada 

Jag har inte fått någon uppgift om förbrukning av oljan men jag skickar in den till er så fort 

jag vet.  
 

tel:20180605
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Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta VA-planen för Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med SBVT tagit fram ett förslag till VA-
plan utifrån ”Det livsviktiga vattnet - VA strategi för Osby kommun” som antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-13, §7. 

Va-planen utgår ifrån VA-strategin och den långsiktiga investeringsplanen och förtydligar 
var och när kommunalt vatten- och avlopp kommer att byggas ut.

Beslutsunderlag

Förslag till va-plan med bilagor

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13, § 7 ”Det livsviktiga vattnet – VA-strategi”

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 17, Investeringsplan Va-verksamhet 2018-
2042

http://www.osby.se/
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Va-plan 

Bakgrund 

För att uppnå en håll bar vatten-, avlopps- och 
dagvattenfårsörjning i en kommun krävs en strategisk och 
långsiktig planering. Det är av stor vikt att VA-planeringen har 
en nära koppling till kommunens övergripande mål och 
visioner :för bostads bebyggelse, service och 
befolkningsutveckling. 

Denna VA-plan utgår ifrån beslutad VA-strategi och långsiktig 
investeringsplan och förtydligar var kommunalt vatten- och 
avlopp kommer att byggas ut. 

Planen kommer att underlätta för både kommunens egen 
handläggning av ärenden samt enskildas möjligheter att planera 
sitt boende. 

De dokument som tillsammans utgör VA-planering for Osby 
kommun är följande: 

• VA-plan utifrån "Det livsviktiga vattnet - VA strategi for 
Osby kommun", detta dokument 

• VA-strategin "Det livsviktiga vattnet", KF 2017-02-13, 
bilaga 1. 

• Investeringsplan Va-verksamhet 2018-2042, KF 2018-02-
26, bilaga 2. 

• Kartmaterial av befintliga verksamhetsområden får den 
allmänna VA-försörjningen i Osby kommun, bilagorna 3a-
3e. 

• Kartmaterial av befintliga vattenskyddsområden i Osby 
kommun, bilagorna 4a-4f. 

• Kartmaterial av de områden som avses byggas ut med 
allmän VA-försörjning enligt antagen VA-strategi, 
bilagorna 5al- 5f3 . 
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Sammanfattning 
I februari 2017 antog Osby kommun VA-strategin "Det 
livsviktiga vattnet". VA-strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp 
på hur VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt 
sammanhang. Arbetet tar avstamp i beslutade ställningstagande i 
översiktsplan antagen år 2010 och planeringshorisonten för 
genomförandet är år 2040 med hänsyn tagen till de stora 
infrastrukturprojekt som strategin fastställer. Denna VA-plan 
utgår ifrån beslutad VA-strategi och långsiktig investeringsplan 
och fårtydligar var och när kommunalt vatten- och avlopp 
kommer att byggas ut. 

VA-processen 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen 
ska ange inriktningen får den långsiktiga utveckling1~n av den 
fysiska miljön och hur mark- och vattenområden ska användas 
samt hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som 
ska vara vägledande och ge stöd vid detaljplanering, bygglov och 
andra tillståndsprövningar. Enligt PBL ska mark- och 
vattenområden användas för de ändamål som är mest lämpliga, 
till exempel ska ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna bland annat vattenfdrsörjning 
och avlopp. Det finns därmed en tydlig koppling mellan 
kommunens översiktsplan och VA-planering. 
För att kunna säkerställa VA-försörjningen är en viktig fråga hur 
stora behoven av VA bedöms bli i framtiden och var de uppstår. 
En samplanering med översiktsplanen är därför viktig eftersom 
det är i översiktsplanen som planer för nya utbyggnadsområden 
för bostäder och verksamheter i kommunen pekas ut. Det är 
därmed områden som kan bli aktuella för detaljplanering och VA
utbyggnad. Ensamplanering och att VA-frågor vägs in tidigt i 
den fysiska planeringen är viktigt för att tidigt kunna fastställa 
framtida behov och krav på VA. 
För att möta kommunens långsiktiga fysiska planering behöver 
V A-planeneringen ta hänsyn till översiktsplanen, särskilt gällande 
planer för nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter 
och planerad markanvändning. Samtidigt är VA-planeringen ett 
viktigt underlag till översiktsplanen då VA även påverkar 
bebyggelseutveckling. Detta när det gäller möjligheten till en 
långsiktig hållbar markanvändning med goda möjligheter att 
ordna VA-försörjning. 
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Under mandatperioden 2019-2022 ska Osby kommuns 
översiktsplan revideras. VA-planeringen utgör då ett viktigt 
underlag samtidigt som det finns möjlighet att se över VA
planereningen för att säkerställa att planerna synkroniseras. 
Genom att arbeta med VA-planering parallellt med 
översiktsplanering kan dessa processer ge inspel och utgöra 
underlag för varandra. VA-planering är även viktig vid 
detaljplanering och förhandsbesked/bygglov samt vid tillsyn av 
och tillstånd till enskilda avloppsanläggningar. 

Vattenförekomster 

I vattenförvaltningen används begreppet "miljökvalitetsnormer, 
MKN" för att beskriva den status en vattenförekomst ska ha vid 
en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormer är styrande för 
myndigheter och kommuner, när de tillämpar lagar och 
bestämmelser, till exempel vid VA-planering och 
tillståndsprövning. 
Utgångspunkten i miljökvalitetsnormer för vatten är att sjöar och 
vattendrag skall uppnå en god ekologisk och kemisk 
ytvattenstatus. Faktorer som påverkar vattenkvaliteten är 
exempelvis utsläpp från verksamheter, förorenade områden, 
dagvattenutsläpp och enskilda avlopp. 

I Osby kommun finns vattenförekomster, både yt- och 
grundvatten inom två avrinningsområde. Statusen för samtliga 
större vattenförekomster bedöms i VISS, Vatteninformation 
Sverige. 

Helgeå berör tre län och tretton kommuner och dess 
avrinningsområde är på 4 725 km 2• Inom huvudfåran i Osby 
kommun finns två större sjöar Osbysjön och Skeingesjön den 
senare förser Osby tätort med dricksvatten och i norr ligger 
Örsjön. Ingen av sjöarna når god kemisk status Osbysjön och 
Skeingesjön har måttlig ekologisk status medan Örsjön når god 
ekologisk status. Örsjön avvattnas via Simontorpsån till Helgeå. 
Simontorpsån har otillfredsställande ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Driveå är det andra större vattendraget som 
ej uppnår god kemisk status men har måttligt god ekologisk 
status. 

Skräbeån omfattar tre län och sju kommuner. Dess 
avrinningsområde är på 1006 km2

• Sjön Immeln ligger till viss del 
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inom kommunen och dess totala yta på 22.4 km2 gör den till 
Skånes tredje största sjö. Immeln är reglerad via ett dämme för 
vattenkraft i Kristianstads kommun men ägs av Volvo Cars och 
Olofströms kraft. En plan får utrivning finns hos mark och 
miljödomstolen vilket skulle vara gynnsamt för sjön och dess 
ekologi. Brunt vatten, syrebrist och algblomning gör att den ej 
uppnår god status och har en otillfredsställande ekologisk status. 
Det största tillflödet är Ekeshultsån där Osby och Östra Göinge 
kommuner tillsammans gör många praktiska åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliten. Statusen är måttlig ekologisk och uppnår 
ej god kemisk. Punktinsatser i Lönsboda tätort är en förutsättning 
för att nå god kemisk status. 
Stora mängder <likad myr och torvmark påverkar den ekologiska 
statusen. 

Utöver dessa vatten finns ett antal mindre sjöar och bäckar dock 
är de flesta påverkade av dikning och sjösänkning. En plan för 
kantzoner i skogsb1uket och återskapandet av kärr och våtmarker 
skulle gynna många av dessa. 

Inom kommunen finns, enligt VISS Vatteninformation Sverige, 
även nio grundvattenförekomster i ovan nämnda 
avrinningsområden. Samtliga som är bedömda har god kemisk 
status och god kvantitativ status. Grundvattentäkten i Hökön och 
Industriborran i Lönsboda finns dock inte med bland dessa 
vattenförekomster. 

De befintliga och framtida hot som kan påverka möjligheten att 
följa miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster 
är: 

Enskilda avlopp 
I Osby kommun finns det ca 2 100 enskilda avlopp, varav ca 1 
000 inte uppfyller miljöbalkens krav på rening. Arbetet med att 
inventera och ställa krav på att dessa avlopp åtgärdas, utförs av 
miljö- och byggenheten, Osby kommun. Fastighetsägaren 
ansvarar själv för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav. 
Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, 
övergödning och syrebrist i våra hav, sjöar, åar och bäckar. Om vi 
inte renad~ våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra 
sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa 
igen. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd, 
minskad biologisk mångfald och dålig lukt. I vissa områden är 
vattendragen extra känsliga för utsläpp. Om vi å andra sidan 
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renade våra enskilda avlopp bra skulle många av de sjöar som 
idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt. 

Kommunala reningsverk 
Stora mängder tillskottsvatten (regn- och dräneringsvatten) 
innebär att reningsverken belastas ojämnt vilket kan påverka 
reningseffekten negativt samt öka risken för bräddning av orenat 
avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Arbetet med åtgärder som 
syftar till att minska mängden tillskottsvatten i avloppssystemen 
är ett prioriterat område for att minska avloppsvattnets negativa 
påverkan på sjöar och vattendrag. 
Även reningsverk i kommuner uppströms inom 
avrinningsområdet påverkar vattenförekomsterna i Osby 
kommun. 

Markanvändning 
Rensning av befintliga diken och skyddsdikning på torvmark for 
att odla gran ökar vattnets fårgtal och TOC halt. Detta är en svår 
fråga att lösa vid våra ytvattentäkter. Det lägre siktdjupet gör det 
svårt for vattenlevande växt-och djurarter då de inte nås av 
solljuset. Hela vattenekosystem hotas att forändras. 
Brunifieringen kan också misstänkas påverka andra processer i 
vattnet som algblomning och syrebrist. Anläggning av 
sedimentfällor och ekologiska kantzoner skulle kunna motverka 
de stigande färgtalen. 

Dagvatten 
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn och smältvatten från 
hårdbelagda ytor. Kommunen har ansvaret for 
dagvattenhanteringen inom VA-försörjningens 
verksamhetsområde. Dagvatten kan utgöra ett problem genom att 
lokalt ge höga flöden, men även for att det tar med sig 
föroreningar ut i vattendragen. Dagvatten är det som främst 
påverkar vattenmiljön så att vattendirektivets krav inte nås. 
Dagvattnet leds traditionellt sett genom ledningar till närmsta sjö 
eller vattendrag. Det finns i dagsläget få anläggningar for lokalt 
omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

Utmaningar i dagens hantering av dagvatten: 
• F ördröjningsmagasin for omhändertagande av dagvatten 

saknas på de flesta ställen. 
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• Dålig kännedom om vad dagvattnet innehåller och hur det 
påverkar våra sjöar och 
vattendrag. 

• Dagvatten omhändertas i stort traditionellt i ledningsnät 
som ej utgör någon resurs i kretsloppet. 

• Minska arealen av hårdbelagda parkeringsplatser. 

Utbyggnadsoinråden 

I Osby kommun finns det verksamhetsområden for dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i orterna Osby, Lönsboda, Killeberg, 
Hökön och Visseltofta. Det finns även mindre områden utanför 
verksamhetsområdena där VA-ledningar är dragna och hushållen 
anslutna. 

I VA-strategin har tre områden med samlad bebyggelse 
identifierats där framtida utbyggnad av kommunalt VA krävs 
enligt§ 6 Lagen om allmänna vattentjänster. De är Östra 
Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen. 
Sedan tidigare finns beslut från KF 2013-11-25 att bygga ut 
kommunalt avlopp till Skeinge strand med syftet att minska 
påverkan från enskilda avlopp i Skeingesjön. 

I bilagor finns for varje utbyggnadsområde en översiktskarta, en 
detaljerad karta med fastigheter som är aktuella for anslutning av 
kommunalt vatten och avlopp utmärkta samt en förteclming över 
fastigheter som är aktuella för anslutning av kommunalt vatten 
och avlopp enligt VA-strategin. I bilagorna visas även de 
fastigheter som foreslås anslutas i samband med utbyggnaden 
men som inte omfattas av § 6 område enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster. 

Östra Genastorp (Se bilagorna 5al-5a4) 

De enskilda avloppen i Östra Genastorp har vid inventering av 
miljö- och byggenheten visat sig ha låg standard. Området är 
beläget intill skyddsvärda Helgeå och består av cirka 30 
fastigheter. Det har en samlad bebyggelse med förhållandevis små 
tomter, där godkända enskilda avloppslösningar i många fall kan 
vara svåra att åstadkomma, utan att riskera forsämrad kvalitet på 
grund- och ytvatten. Arbetet med projektet planera påbörjas 2019. 
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Hasslaröd (Se bilagorna 5bl-5b5) 

Hasslaröd Syd ansluts till kommunalt vatten och avlopp vid 
utbyggnad och genomförande av detaljplan för Hasslaröd 1:42 
m.fl . Detaljplanen vann laga kraft 2015-11-12 och avsikten är att 
omvandla en gammal industritomt till bostadsområde. I samband 
med utbyggnad föreslås ytterligare fastigheter i nära anslutning 
till området att anslutas. Dessa fastigheter omfattas dock ej av § 6 
område enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet med 
projektet har påbörjats under 2018. 

Sibbarp Skansen (Se bilagorna 5cl-5c4) 

Vid fastigheten Sibbarp 2:20 låg det tidigare en kemtvätt som har 
orsakat stora föroreningar i mark och på grundvattnet i 
närområdet. På grund av detta har flera fastigheter som är 
lokaliserade i närheten av den gamla kemtvätten tätt kommunalt 
vatten. Denna försörjning är begränsad till de fastigheter som kan 
påverkas av föroreningarna och är betraktad som en temporär 
lösning. 

De fastigheter som idag har kommunalt vatten genom den 
temporära lösningen föreslås anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. Arbetet genomförs i samband med utbyggnad av 
Hasslaröd Syd. I samband med utbyggnad föreslås ytterligare 
fastigheter i nära anslutning till området att anslutas. Dessa 
fastigheter omfattas dock ej av § 6 område enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster. Arbetet med projektet planera påbörjas 
2022. 

Brunkelstorp (Se bilaga 5dl-5f3) 

Vid Skeingesjön ligger ett område, Brunkelstorp, där 
fastigheterna har enskilda avloppsanläggningar som inte blev 
godkända vid miljö- och byggenhetens inventering. En del av 
fastigheterna ligger inom vattenskyddsområdet för vattentäkten i 
Maglaröd och Skeingesjön som förser Osby tätort med 
dricksvatten. 

Kommunfullmäktige tog beslut 2013 att verksamhetsområde för 
VA ska upprättas vid Skeingesjöns östra sida utefter 
vägsträckningen Brunkelstorp - Norra Gullarp- Osby. Arbetet 
med projektet att planera påbörjas 2021. 
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VA-ekonomi 
A vgiftema för VA är uppdelade i anläggningsavgift och 
brukningsavgift för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För 
dagvatten är brukningsavgiften uppdelad för omhändertagande av 
dagvatten från fastighet och för allmän platsmark. 

VA-taxan är konstruerad så att VA-kollektivet ska finansiera 
kostnaderna för den allmänna Va-anläggningen (investeringar, 
drift och underhåll), enligt Lagen om allmänna vattentjänster. 

När ett nytt verksamhetsområde beslutas i Osby kommun ska de 
fastigheter som ej har godkända enskilda avlopp ansluta sig till 
kommunalt avlopp och erlägga anläggningsavgift. De fastigheter 
som har godkänt enskilt avlopp får nyttja sin anläggning så länge 
den fortfarande är godkänt enligt miljö- och byggenheten. Finns 
det på fastigheten en godkänd enskild Va-anläggning som genom 
anslutning till kommunalt VA blir onyttig kan man som 
fastighetsägare ha rätt till ersättning för denna. 

Områden där utbyggnad ej är nära förestående 

I de områden där kommunal VA-utbyggnad inte är aktuell enligt 
VA-strategin får de avloppsanläggningar som inte godkänns vid 
inventering föreläggande om åtgärd. Om åtgärd inte sker inom ett 
och ett halvt år efter föreläggande får fastigheten utsläppsförbud. 
Bedömning görs i varje enskild fall om anläggningen behöver ha 
normal eller hög skyddsklass. 

Utanför kommunens verksamhetsområden för vatten- och 
avloppsförsörjning har varje enskild fastighetsägare ansvar att 
själv ordna med vatten- och avloppsförsörjning. Detta sker oftast 
genom enskilda brunnar och avloppsanläggningar, men även 
gemensamhetsanläggningar förekommer. Tillsyns- och 
tillståndsnämnden, från 1 januari 2019 miljö- och 
byggnadsnämnden, är tillsynsmyndighet får enskilda 
avloppsanläggningar. Nämnden är även tillsynsmyndighet för 
enskild vattenförsörjning vid verksamheter. 
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VA- STRATEGI FÖR OSBY KOMMUN

Vi gör det alla, använder vatten på ett eller annat sätt – dricker, duschar, vattnar, bara blickar ut över det, finner ro och fascineras av livet i det. Listan kan 
göras lång och frågorna är många men hur fungerar det och hur hänger det ihop? 

Vad vi vet är att vattnet är livsviktigt och att det cirkulerar i ett kretslopp. Det vill säga att vattnet vi idag dricker och nyttjar är samma som dinosaurierna en 
gång i tiden drack. Samma vatten som framtida kommuninvånare ska dricka, bada och fiska i.

Kommunen har ansvar i att förvalta och säkerställa att det i Osby kommun finns tillgång till dricksvatten och att hanteringen av avloppsvatten och dagvatten 
sker på ett ansvarsfullt sätt, för att påverka våra sjöar och vattendrag så lite som möjligt. Det vatten som tidigare generationer nyttjat för att bygga våra orter 
och driva vår utveckling är det nu vår tur att förvalta. Framtidens vattenkvalité styrs av hur vi agerar här och nu.

Denna strategi pekar ut riktningen för hur vi tar ansvar och bygger en hållbar VA-försörjning där vi förvaltar och utvecklar VA-försörjningen utifrån den fram-
tida kommuninvånarens behov. Strategin är framtagen med en medvetenhet om att Osby kommun är del i ett stort vattensystem och att vattnet är gränslöst.  Vi 
är medvetna om att dagens VA struktur står inför utmaningar såsom sårbarhet avseende dricksvattenförsörjning och vår påverkan på sjöar och vattendrag.  De 
verkliga frågorna är, ska vi vara trygga och få rent dricksvatten i kranen och ska vi kunna bada i våra vatten? För mig är svaret, självklart! För att lyckas med 
det här hos oss och i vår region måste kommunerna hjälpas åt och jobba gemensamt. Var och en har inte förutsättningar att långsiktigt klara det på egen hand.  

Idag samverkar Osby kommun inte inom regional VA-försörjning, vi är som en isolerad ö. Omställningsarbetet från isolerad ö till regional samverkan innebär 
stora investeringar men som jag ser det finns inget val. Osby kommun ska vara en del i ett hållbart samhälle med en robust dricksvattenförsörjning och ansvar 
för påverkan på våra sjöar och vattendrag. 

Frågorna som diskuterats och väckts är många och alla svaren har vi inte här och nu men vad jag vet är att vi tillsammans behöver tänka nytt, tänka utanför 
vår kommungräns och utmana oss själva. Vi måste vara modiga i Osby kommun och komma till handling. Vi kan inte bara prata om och identifiera hot utan vi 
måste hantera dem. Denna strategi syftar att ta oss till handling – skapa en medvetenhet om vad vi behöver göra och i vilken riktning vi ska gå. 

Det är tillsammans vi bygger ett hållbart och livskraftigt samhälle och för detta krävs samverkan. Så låt oss samverka så mycket det går!

Marika Bjerstedt Hansen
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BAKGRUND 

Vatten följer inte de kommunala geografiska gränserna utan delas av regioner 
och kommuner. För att hitta hållbara vatten- och avlopps (VA) lösningar 
måste man se till helheten både lokalt och regionalt samt samverka kring 
vattenanvändningen och påverkan. För att nå en hållbar VA-försörjning 
krävs en långsiktig planering med tydliga beslut om vilken utveckling 
kommunen strävar efter samt kunskap om de dricksvattentillgångar samt 
sjöar och vattendrag som blir berörda. Med en strategi för utvecklingen 
av VA skapas förutsättningar för en bättre vattenkvalité och en robust 
dricksvattenförsörjning. Behovet av att ta fram övergripande planer för 
VA har accelererat under de senaste åren, dels genom att det är ett av 
kommunernas ansvar i vattendirektivets och miljömålens åtgärdsprogram 
och dels av att vikten i att planera för hur både enskilt och kommunalt VA 
ska hanteras och utvecklas har synliggjorts. Miljökraven inom området har 
under de senaste åren ökat och förväntas öka ytterligare för att Sverige och 
EU ska kunna uppfylla bland annat vattendirektivet och miljömålen. Med 
kommunernas ansvar för mark- och vattenförvaltning, fysisk planering, 
dricksvattenförsörjning, avloppsrening samt tillsyn har de en betydande roll i 
arbetet med genomförandet av vattendirektivet och miljömålen.

SYFTE OCH MÅL 

En strategi behandlar en fråga eller ett område på en övergripande nivå 
med avsikt att få en gemensam bild i politik och förvaltning att arbeta efter. 
VA-strategin för Osby kommun syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur 
VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Arbetet 
tar avstamp i beslutade ställningstagande i översiktplan antagen år 2010.  
Planeringshorisonten för genomförandet är år 2040 med hänsyn tagen till de 
stora infrastrukturprojekt som strategin fastställer. Målet är att på ett hållbart 
sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska 
påverkan från VA i våra vattenförekomster. Strategin ska vidare fungera som 
en vägvisare i ekonomiska investeringar samt fungera som ett underlag vid 
beställningar till det kommunala driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
(SBVT). Strategin är avgränsad till att behandla kommunal VA-försörjning 
angående dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad 

bebyggelse. Strategin behandlar inte enskilda anläggningar eller vattnets 
påverkan på samhället vid översvämning, skyfall och torka. Utbyggnad 
för exploatering av bostäder, verksamhetsområde eller handel hanteras ej i 
strategin utan i översiktplan och detaljplan.

VA FÖRSÖRJNING 

VA-försörjning delas in i tre områden, dricksvatten, avloppsvatten samt 
dagvatten och för varje område finns ett ledningsnät.  I Osby kommun finns 
det verksamhetsområde för VA i Osby tätort, Lönsboda, Killeberg - Loshult, 
Hökön och Visseltofta. Inom verksamhetsområdena ansvarar kommunen 
för försörjningen av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten 
och i de flesta fall även dagvatten. Utanför verksamhetsområdena ansvarar 
den enskilda fastighetsägaren alternativt samfälligheter för sin försörjning 
av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten genom enskilda 
anläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har 
kommunen ansvar att bygga ut VA där det behövs i ett större sammanhang 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljön. Områden där 
framtida utbyggnad av kommunalt VA krävs enligt lag behandlas i strategin 
och benämns som samlad bebyggelse.
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UTMANINGAR, FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH OMVÄRLD
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UTMANINGAR 

Osby kommun står inför utmaningar i sin VA-försörjning både vad gäller 
struktur och befintliga anläggningar. De stora utmaningarna ligger i sårbarhet 
i dricksvattenförsörjningen, ledningsnät med bristande funktion samt 
ålderstigna anläggningar som behöver moderniseras alternativt byggas om. 
Även dagvattnets påverkan och förväntat framtida ansvar för områden med 
samlad bebyggelse skapar en osäkerhet inför prioriteringar och investeringar. 
För att möta framtidens krav på VA-försörjning och för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning behöver förändringar genomföras. VA-försörjningens 
infrastruktur kan liknas vid strukturerna för trafik och el, de är nödvändiga 
för samhällets funktion, har stora anläggningskostnader samt ska fungera och 
driftas under många år. Därför är det viktigt att studera utmaningarna i ett 
långsiktigt gränslöst perspektiv det vill säga en hållbar VA-försörjning 25-50 
år framåt i tiden. En hållbar VA-försörjning innebär ur ett socialt perspektiv 
att vi har tillgång till dricksvatten och att våra ytvatten går att använda till 
rekreation. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär detta att vi minskar vår 
belastning på miljön, både vad gäller påverkan genom utsläpp men även 
genom uttag av resurser. En ekonomiskt hållbar VA-försörjning ser främst 
till ovanstående värden med insikten att vi planerar och driver en viktig 
samhällsfunktion ur ett långsiktigt perspektiv där kortsiktiga ekonomiska 
vinster står åt sidan för långsiktiga korrekta investeringar.

FÖRUTSÄTTNINGAR

INRIKTNINGAR

Antagna politiska inriktningar som berör strategin finns i Översiktsplanen 
antagen år 2010.

• Osby kommun ska agera och verka för att grundvattentillgångarna i kommu-
nen skyddas och att vattentillgången är långsiktig och hållbar. 

• Avloppsvatten och dagvatten ska tas om hand och hanteras på ett sådant sätt 
att det inte förorenar grundvattnet. 
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OMVÄRLD

Osby kommun är på inget sätt en unik kommun i att stå inför stora utmaningar 
inom VA. Utmaningarnas storlek skiljer sig åt mellan kommunerna beroende 
på kommunernas olika förutsättningar. I stort handlar det för alla om att ha 
en trygg och robust framställning och distribution av dricksvatten och att 
hantera hot avseende föroreningar och vattenbrist. Ledningsnäten ska vara 
säkra från in- och utläckage. Avlopps- och dagvatten ska påverka våra hav, 
sjöar, vattendrag och grundvatten så lite som möjligt och VA ska byggas ut 
till områden med samlad bebyggelse. Utmaningarna är stora och kostsamma. 
För att hitta hållbara lösningar är det viktigt att lyfta perspektivet från de 
geografiskt satta kommunala gränserna och istället lokalisera potentiella 
möjligheter till samarbete kring VA-frågor med närliggande kommuner 
både avseende dricksvatten samt utbyggnad och rening av avloppsvatten. 
Traditionellt sett har varje kommun löst VA-försörjning inom sitt geografiska 
område, men med de framtida utmaningar vi ser är det av stor betydelse att se 
VA-frågan ur ett regionalt perspektiv. Ensam är inte alltid stark och för Osby 
kommun är det nödvändigt att samarbeta och samverka i stort och smått, dels 
för att säkra regionens dricksvattenförsörjning och dels för att kommunerna 
ska kunna uppnå uppsatta direktiv och mål för VA-försörjningen.

• I Osby kommun ska alla invånare tillförsäkras tillgång på dricksvatten av 
god kvalité.

• Osby kommun söker samarbetspartners där det finns gemensamma frågor att 
lösa och där samarbetet ökar förutsättningen för en framgångsrik lösning.

LAGSTIFTNING

Det är ett flertal lagstiftningar som har betydelse för VA. De olika lagarna har 
inte stiftas utifrån en gemensam bakomliggande tanke, utan har tillkommit 
och reviderats var för sig under olika tidsperioder. Detta gör att de ibland är 
motstridiga, att det finns luckor i lagstiftningen och att vissa bestämmelser 
överlappar varandra. Lagstiftning av störst betydelse är:
Miljöbalken; reglerar utsläpp av avloppsvatten. Även vattendirektivet är 
implementerat i Miljöbalken och vattentäkter omfattas av balken.
Plan – och bygglagen; innehåller bestämmelser om planering av mark och 
vatten och om byggande. 
Lagen om allmänna vattentjänster; innehåller bestämmelser inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp inkluderande om och när 
verksamhetsområde ska inrättas.
Livsmedelverkets författningssamling; ställer krav på dricksvatten.

MILJÖMÅL

Det finns 16 stycken nationella miljömål i Sverige med syftet att belysa den 
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Av miljömålen är det 
fem stycken som berör strategin.
• Giftfri miljö  
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag 
• God bebyggd miljö
• Grundvatten av god kvalitet

Utifrån de nationella miljömålen utformas regionala mål av länsstyrelserna 
och lokala mål av kommunerna. I Osby kommun finns lokala miljömål 
antagna 2009. 
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Visseltofta

Hallaryd

Hökön

Loshult

Boalt

Kräbbleboda

Immeln

Vilshult

Hjärsås

Östanå

Reningsverk
Vattenskyddsområde/vattenverk
Reservoar för dricksvatten
Befintlig överföringsledning för dricksvatten
Befintlig överföringsledning för avloppsvatten

Kyrkhult

VA FÖRSÖRJNING - NULÄGE

Skeingesjön
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VA FÖRSÖRJNING – NULÄGE

I kommunen ligger orterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Loshult, Hökön 
och Visseltofta inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning. 
Här distribuerar kommunen dricksvatten, avleder och renar spillvatten 
samt avleder dagvatten.  Inom Osby kommun är ca 3400 abonnenter 
anslutna till kommunalt VA. Kartan illustrerar dagens VA-försörjning samt 
grannkommunernas närliggande anläggningar. Osby kommun framställer 
och renar dricksvatten från fem vattentäkter inom kommunen, den största 
utgörs av Skeingesjön. Avloppsvatten renas i fem kommunala reningsverk 
och dagvatten inom verksamhetsområde leds i huvudsak bort till närliggande 
sjöar och vattendrag. Störst påverkan från VA är det på Osbysjön och 
Ekeshultsån. För att sörja för att dricksvatten levereras och avloppsvatten och 
dagvatten leds bort finns ca 36 mil ledningar. Ledningsnätet för avloppsvatten 
och dagvatten är i stort ett utbyggt duplikatsystem, vilket innebär att det är 
separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Dagens VA-försörjning 
sker generellt i mindre anläggningar i orterna. Dricksvattenproduktionen 
är sårbar, ledningsnätens funktion visar stora brister, sjöar och vattendrag 
påverkas och kunskapen om dagvattnets påverkan är låg. 

DRICKSVATTEN

Osby kommun har fem vattenverk där det framställs dricksvatten Maglaröd 
för Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Varje verk har 
en vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden knutet till sig. Maglaröd 
vattenverk tar vatten från Skeingesjön och förser Osby tätort med dricksvatten.  
Skeingesjön ligger i Osby och Hässleholm kommun, dock är det endast Osby 
kommun som använder sjön som dricksvattentäkt. Lönsboda, Killeberg, 
Hökön och Visseltofta får sitt dricksvatten från lokala grundvattenförekomster. 
Av tabellen framgår att Osby kommuns totala dricksvattenbehov är ca 
800 000 m3/år. Tabellen synliggör att samtliga grundvattentäkter saknar 
vattendom. Ingen dricksvattentäkt har reservtäkt och lagringskapaciteten är 
delvis bristfällig. I Visseltofta och Lönsboda finns föroreningar i grundvattnet, 
vilka renas bort med aktivt kol. Lönsboda har även begränsad tillgång på 
bra grundvatten vilket innebär att vattentäkten i Lönsboda, ur ett långsiktigt 
perspektiv, ej bör tjäna som vattentäkt. 
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• Förorenade områden som påverkar grundvatten för dricksvattenproduktion i 
Lönsboda, Visseltoft och vid Skansen, Sibbarp.

• Hög sårbarhet.

• Inga reservvattentäkter.

• Få uttag har tillstånd.

• Skydden för vattentäkterna är ålderdomliga och otillräckliga. 

• För låg reservoarkapacitet.

Detta innebär att distributionen och framställandet av dricksvatten är sårbart. 
Det högst prioriterade avseende dricksvattnet är att kommunen säkerställer 
en robust infrastruktur och trygg distribution av dricksvatten till kommunens 
medborgare och verksamheter. Kommunen har goda förutsättningar 
avseende mängd dricksvatten att distribuera från Maglaröd. Dock är 
stukturen i ledningssystem ej sådan idag att Maglaröd kan distribuera mer 
än till Osby tätort. Skeingesjön med Maglaröd vattenverk har kapacitet att 
utgöra en regionalt viktig dricksvattenförekomst och därav är det mycket 
viktigt att redan idag arbeta långsiktigt med skydd och föreskrifter för hela 
Skeingesjön. Beslut är fattat av kommunfullmäktige att bygga ut kommunalt 
avlopp i Brunkelstorp med syfte att minska påverkan från enskilda avlopp i 
Skeingesjön. 

Huvudsakliga brister i dagens dricksvattenproduktion:

• Begränsad tillgång till vatten Lönsboda och Visseltofta. 

 Ort Behov
(m3/år)

Skydd
Vattendom/Vattenskyddsområde (år)

Reservoar
(m3/år)

 
 Kommentar

 Osby tätort

 Hökön

 Killeberg-
 Loshult

 Lönsboda

 Visseltofta

600 000

130 000

50 000

10 000

8 000

1996/2003

Nej/2006

Nej/1974

Nej/1974

Nej/1980

2 800

1 200

60

40

40

 Helhetsyn avseende skydd av Skeingesjön saknas.

 Begränsad tillgång på grundvatten.
 Grundvattent delvis förorenat.

 Nya föreskrifter arbetas fram under 2016.

 Nya föreskrifter arbetas fram under 2016.

 Begränsad tillgång på grundvatten
 Grundvattnet förorenat.
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AVLOPPSVATTEN

Avloppsvattnet utgörs av avloppsvatten från hushåll och verksamheter. Det 
finns fem lokala reningsverk Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön, 
Visseltofta och flertal pumpstationer vid våra orter. Reningsverken har 
utsläppspunkt i Helgeås avrinningsområde undantagsvis Lönsbodas 
reningsverk som har utsläpp i Skräbeåns avrinningsområde. Det viktigaste 
avseende omhändertagandet av avloppsvatten är att detta påverkar våra sjöar 
och vattendrag i så begränsad omfattning som möjligt. 

Huvudsakliga brister i dagens omhändertagande av avloppsvatten: 

• Reningsverken påverkar flera sjöar och vattendrag. 

• Flera reningsverk har uppnått sin tekniska livslängd och kräver 
modernisering.

• Reningsverket till Osby tätort är beläget på en plats som är attraktiv att 
exploatera.

• Ytterliggare exploatering av Visseltofta kräver ett nytt reningsverk.

DAGVATTEN

Dagvatten är tillfälliga flöden som regn och smältvatten. Kommunen har 
ansvaret för dagvattenhanteringen inom flertalet av VA-försörjningens 
verksamhetsområde. Dagvattnet i Osby kommun leds orenat till recipienter, 
det vill säga till diken, åar och sjöar. Detta är ett problem främst för Osbysjön, 
eftersom sjön tar emot mycket dagvatten från Osby tätort samtidigt som sjön 
är väldigt grund. Osbysjön har dessutom ett stort värde för kommunen med 
flera badplatser som används av både invånare och turister. För att mängden 
utsläpp av orenat vatten ska minska i Osbysjön är det viktigt att vattnet renas 
innan det når recipienten. Dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön utan fungera som en resurs i vattnets kretslopp. 
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Huvudsakliga brister i dagens hantering av dagvatten:

• Det finns låg kännedom om dagvattnets innehåll och hur det påverkar våra 
sjöar och vattendrag.

• Dagvatten omhändertas på traditionellt sätt i ledningsnät som ej utgör någon 
resurs i kretsloppet.

• Osbysjön är en stor mottagare av orenat dagvatten. 

• Lönsboda och Killeberg har särskilt stora problem med dagvatten som 
tränger in i ledningsnäten för avlopp.

LEDNINGSNÄT

För att distribuera dricksvatten samt leda bort avlopps- och dagvatten inom 
våra verksamhetsområden har kommunen totalt ca 36 mil ledningar fördelat 
på tre olika ledningnät; dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten med 
tillhörande distributionssystem. Överlag är ledningsnätet föråldrat, uppvisar 
stora brister och har ett stort förnyelsebehov. Det är viktigt att ledningsnätet 
förnyas i takt med behovet. Ett bra ledningsnät säkerställer distribution av 
vatten, förorenar inte samt hushåller med naturresurser. 

Huvudsakliga brister i dagens ledningsnät:

• Det saknas kunskap om ledningsnätens status för att kunna prioritera rätt 
investeringar avseende underhåll och förnyelse.

• Ledningsnätet har betydande in- och utläckage.

• Ledningsnätet är generellt sett ålderdomligt och reinvesteringsbehovet stort.

SAMLAD BEBYGGELSE

I Osby kommun finns ca 1800 hushåll med egna alternativt samägda dricks-
vattenbrunnar och avloppsanläggningar. Inventerings- och åtgärdsarbete har 
sedan år 2010 varit prioriterat och majoriteten av de enskilda avloppen är idag 
inventerade. Flertalet av de enskilda avlopp som inventerats är undermåliga 
och kräver åtgärd. En viktig del i att skapa förutsättningar för bättre vatten-
kvalité är att detta arbete även fortsättningsvis prioriteras. Majoriteten av de 
enskilda avloppen omfattas inte av framtida kommunalt VA utan måste åtgär-
das av de enskilda fastighetsägarna.
Det finns områden som idag har enskild VA-försörjning men där kommunen 
kan antas ha ett ansvar att lösa VA-försörjningen enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster. Ansvaret innebär att det krävs allmänna VA-anläggningar om 
VA-försörjningen av hälso- och/eller miljöskäl måste lösas i ett större samman-
hang. Hälso- och/eller miljöskäl innebär en sammanvägning av flera faktorer, 
exempelvis problem med vattenförsörjning och var området är placerat med 
tanke på recipient, känslig eller skyddsvärd miljö och offentliga bad. För att 
avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande samlad be-
byggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man konstaterat att 
kommunen har tre område som omfattas av det kommunala ansvaret, Östra 
Genastorp, Hasslaröd samt Sibbarp skansen.
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VA FÖRSÖRJNING - FRAMTID
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STÄLLNINGSTAGANDE

• Vår dricksvattenförsörjning präglas av kvalité, kvantitet och leveranssäkerhet. 

• Vi verkar för en regionalt robust VA-försörjning där långsiktighet och säkerhet 
värderas högre än pris.

• Vårt omhändertagande av avloppsvatten ska vara driftsäkert och modernt. Vi ska 
rena avloppsvatten med utgångspunkt att påverkan på recipient ska vara så låg som 
möjligt. Långsiktighet ska prägla processen snarare än kortsiktiga ekonomiska 
besparingar.

• Vårt dagvatten berikar oss istället för att belasta miljön.

• Kommunens VA-anläggningar ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med hänsyn 
till både miljö och ekonomi. 

• Vår VA-försörjning genomsyras av en medvetenhet om samhällets förutsättningar, 
förändringar och sårbarhet. Arbetet säkerställs genom riskbedömningar och 
krisplaner.



Visseltofta

Hallaryd

Hökön

Loshult

Boalt

Kräbbleboda

Östra Genastorp

Immeln

Vilshult

Hjärsås

Östanå

Reningsverk
Vattenskyddsområde/vattenverk
Reservoar för dricksvatten
Befintlig överföringsledning för dricksvatten
Befintlig överföringsledning för avloppsvatten
Framtida överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten
Framtida regionalt viktig överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten

Kyrkhult

VA FÖRSÖRJNING - FRAMTID

Skeingesjön
Hasslaröd
Sibbarp Skansen
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VA FÖRSÖRJNING – FRAMTID

Kartan på framtidens VA-försörjning visar hur Osby kommun långsiktigt ska 
säkra tillgången på dricksvatten för Osby tätort och Lönsboda, men även med 
Skeingesjön bidra till en regionalt robust dricksvattenförsörjning. Strategin 
lyfter perspektivet från det enskilda kommunala till en större regional bild. 
Målet är att bygga en VA-försörjning med trygg och robust framställning, 
distribution av dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten 
från reningsverk och dagvatten från tätort. Handlingsplanen utgår från det 
lokala men med perspektiv på att sätta in de delar man kan i ett större regionalt 
perspektiv. Handlingsplanen stärker både den lokala och regionala VA-försörj-
ningen. Samverkan är nyckeln.

HANDLINGSPLAN

ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR

Den stora förändringen från nuläge till framtid är föreslagna överföringsled-
ningar. För en kommun med flera mindre orter är det en utmaning att i varje 
ort ha reningsverk, vattentäkt och reservvattentäkt. Systemet är inte heller 
hållbart ur ett ekonomiskt driftperspektiv. Överföringsledningarna syftar till att 
minska sårbarheten för varje enskild ort och minska antal anläggningar. Över-
föringsledningarna Osby tätort (Skeingesjön) - Broby samt Vilshult - Osby 
tätort är även viktiga ur ett regionalt perspektiv avseende dricksvattenförsörj-
ning. 
Framtida överföringsledningar innebär ledning både för dricksvatten och 
avloppsvatten. Överföringsledningarna kommer att utgöra verksamhetsområ-
den vilket innebär att fastigheter längs med överföringsledningarna kan ingå i 
VA-kollektivet. Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk:

Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby

Vilshult - Lönsboda - Boalt - Osby tätort
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DRICKSVATTEN

Osby kommuns högsta prioritet i försörjning av dricksvatten är att koppla 
ihop sitt lokala distributionssystem med ett regionalt för att försäkra sig om en 
långsiktigt robust och trygg distribution av dricksvatten.  Att koppla ihop sys-
temen regionalt är en nödvändighet för att Osby kommun ska kunna säkerstäl-
la tillgång samt reservvatten. Ytterligare en utmaning är att långsiktigt skydda 
sin största och mest betydelsefulla dricksvattentillgång, Skeingesjön.

Åtgärder för dricksvatten:

• Förstärka och utveckla Skeingesjön till en regional dricksvattentillgång, 
avseende vattenskydd med helhetssyn och vattendom.

• Maglaröds vattenverk byggs ut för att möta strategins behov.

• Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp enligt beslut.

• Holma vattenskyddsområde upphävs.

• Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen permanentas.

• Lönsboda vattenverk läggs ner när vattendistributionen är säkrad via över-
föringsledning. Övriga verk rustas och underhålls för att möta upp strategins 
behov.

•Nya reservoarer planeras utifrån strategins behov. 

• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka 
med Hallaryd, Älmhults kommun.

Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby

Ledningen minskar kommunens sårbarhet genom att säkerställa reservvatten 
till Osby tätort från Kristianstad via Östra Göinge. Ledningen ansluter till be-
fintlig överföringsledning mellan Broby - Knislinge - Hanaskog - Kristianstad.  
Reservoarkapaciteten behöver förstärkas för distributions- och underhållsup-
pehåll. Avloppsvatten kan överföras från Osby tätort till Knislinge reningsverk 
och Osbys reningsverk kan då avvecklas. Ledningen är mycket viktig för Öst-
ra Göinge kommuns dricksvattenförsörjning då ledningen möjliggör tillgång 
till vatten från Skeingesjön via Osby kommun. Östra Genastorp kopplas in vid 
byggnation av denna överföringsledning alternativt byggs Östra Genastorp 
och Östanå ihop som ett första steg. Skeingesjön har i gällande 
vattendom utrymme att bidra till Östra Göinges behov. Ur ett långsiktigt per-
spektiv behöver större uttag säkras genom utökad vattendom för att Skeinge-
sjön ska utgöra en regional dricksvattentillgång.

Vilshult - Lönsboda - Boalt - Osby tätort

Denna överföringsledning är en viktig regional åtgärd genom att koppla sam-
man de regionalt stora tillgångarna avseende dricksvatten i stråket Bromölla- 
Osby- Kristianstad. För Osby kommun skulle överföringsledningen innebära 
att vattenverket och reningsverket i Lönsboda kan läggas ner. Projektet kan 
eventuellt samordnas med utbyggnad av väg 15, tvärleden. Avloppsvattnet 
från Lönsboda reningsverk kan då antingen ledas till Jämshögs reningsverk 
alternativ till Osby tätorts reningsverk och i sin förlängning till Knislinge 
reningsverk.
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AVLOPPSVATTEN

Då överföringsledningar för vatten är prioriterade är det naturligt att avlopps-
vatten också följer de föreslagna stråken. Genom föreslagna överförings-
ledningar kan avloppsvatten överföras mellan orterna och antal verk inom Osby 
kommun minska. Konsekvensen blir färre utsläppspunkter och 
förutsättningarna för en god vattenkvalité i sjöar och vattendrag förstärks.

Åtgärder för avloppsvatten:

• Lönsboda och Osby reningsverk läggs ner efterhand som överföringsledningar 
byggs ut. 

• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka med 
Hallaryd, Älmhults kommun.

DAGVATTEN

Dagvatten påverkar våra sjöar och vattendrag samt kan orsaka översvämningar. 
Alla kommuner har utmaningar vad gäller dagvatten och dess påverkan. För att 
Osby kommun ska vara väl rustat för framtida utmaningar och krav på dag-
vattenutsläpp är det viktigt att öka kunskapen om dess innehåll. Vid ombyggnad 
och nyanläggning ska dagvatten utgöra en resurs i vattnets kretslopp istället 
för att vara en belastning för recipient. För att säkerställa Osbysjöns framtida 
vattenkvalité och tillgång avseende rekreation måste utsläpp av förorenat dag-
vatten upphöra. 

Åtgärder för dagvatten:

• Öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att kunna minska dess påverkan 
där behov föreligger.
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• Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks möjlig-
heten till öppna dagvattenlösningar. 

• Vid fysisk planering av och i våra orter utreds och säkerställs ytor för om-
händertagande av dagvatten.

LEDNINGSNÄT

Utan ett fungerande ledningsnät med tillhörande distributionssystem har det 
ingen betydelse att vi har god tillgång på dricksvatten och målsättning att 
minska vår påverkan på recipient. Distributionen av dricksvattnet måste vara 
säker mot föroreningar och fri från läckor för att hushålla med resurserna och 
trygga leveranssäkerheten. Omvänt behöver ledningsnäten för avloppsvattnet 
vara täta för att förhindra att föroreningar läcker ut på vägen till reningsverken 
men även för att reningsverken ej ska belastas med inläckande grundvatten. 
Ledningsnäten har en begränsad teknisk livslängd. Det är viktigt att de under-
hålls och förnyas med utgångspunkt från denna så att underhållsbehov inte 
ackumuleras och därmed riskerar ekonomi och robusthet. Även klimatföränd-
ringen har inverkan på ledningssystemen genom att vissa ledningssystem inte 
längre klarar de flöden som uppkommer utan att uppgraderas. Kunskap om 
ledningsnätens status är avgörande för att arbeta förebyggande och långsiktigt 
och för att prioritera rätt insatser i arbetet för att motverka in- och utläckage 
samt säkerställa distributionen av dricksvattnet.

Åtgärder för ledningsnäten:

• En ledningsförnyelseplan arbetas fram för att säkerställa ledningsnätens 
långsiktiga funktion. 

• Kontinuerligt arbeta med att säkerställa ledningsnätens långsiktiga funktion.

SAMLAD BEBYGGELSE

I Osby kommun finns tre område med samlad bebyggelse som idag inte är 
anslutet till kommunalt VA, Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen. 
Möjlighet finns att ansluta Östra Genastorp till Östanå vattenverk respektive 
reningsverk som en första del på överföringsledningen mellan Osby tätort 
- Östra Genastorp - Östanå - Broby - Knislinge. Hasslaröd byggs ut i sam-
band med utbyggnad av nytt bostadsområde och Sibbarp Skansen byggs ut i 
samband med att dricksvattenledningen dit görs permanent. Enskilda avlopp 
i områden i väntan på utbyggnad av kommunalt VA hanteras av Tillsyn- och 
tillståndsnämnden. 

Åtgärder för samlad bebyggelse:

• För Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen ska utredning och tids-
plan för inrättande av kommunalt VA område beslutas.
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GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE

Framtidens VA-försörjning ställer krav på en process med flera steg beroende 
av varandra. För att lyckas i arbetet krävs att beslut inom VA-försörjningen 
fattas med utgångspunkt i denna strategi och kommande tillhörande utred-
ningar och beslut. Strategin fastställer i handlingsplanen en rad åtgärder för 
dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad bebyggelse. 
Åtgärderna är i strategin inte rangordnade eller prioriterade på grund av att de 
samtliga är av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning. Prioritering och 
tidsplan framgår av investeringsplanen för VA. Det viktiga vid genomförandet 
är att se helheten i VA-försörjningen och ha insikten och förståelsen för att 
flera av åtgärderna är beroende av varandra. Strategin arbetas in i kommande 
översiktplan. Framtida mål och budgetar ska utgå från strategin.





INVESTERINGSPLAN 2018-2042, VA-verksamheten

Investering  (belopp tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Totalt

Osby Arv, Ombyggnad slamhantering 5,000 9,000 14,000

Lönsboda Arv, tillståndsansökan 0,500 0,500 1,000

Lönsboda Arv, ombyggnad till pumpstation 0,500 8,000 4,000 12,500

Osby Arv, Ombyggnad till pumpstation 0,500 12,000 15,000 27,500

Prästängen PST 203 0,500 3,000 3,000 6,500

Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv 0,500 0,500

Ny Högreservoar - Klinten 10,000 10,000

Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning 10,000 10,000 0,500 0,500 0,500 50,000 60,000 131,500

Killeberg VV, Ny reservoar 2,500 2,000 4,500

Lönsboda VV, Optimering 1,000 1,500 2,500

Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran 0,500 2,000 2,000 4,500

Skydd av grundvatten 0,500 0,500 1,000

Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby 12,500 12,500 25,000

Östra Genastorp, §6 0,500 1,300 3,200 4,000 9,000

Östra Genastorp-Östanå 0,500 2,500 2,500 5,500

Osby-Östra Genastorp 0,500 0,500 20,000 10,000 31,000

Hasslaröd 3,000 3,500 6,500

Sibbarp skans, §6 0,500 6,500 7,000

Osby-Boalt-Lönsboda-Vilshult 0,500 0,500 0,500 0,500 50,000 50,000 50,000 20,000 172,000

Ledningsnät 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 202,000

Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc 1,500 0,850 1,500 2,150 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000

Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 62,000

Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar 2,550 2,450 1,500 0,700 0,700 0,700 8,600

Vattenmätare 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 17,500

Mindre nyanläggningar 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 12,500

Investeringssumma per år (tkr) 23,750 23,500 20,500 52,250 50,900 24,400 39,700 37,700 19,700 20,700 10,700 10,700 10,700 11,200 68,200 64,200 60,200 30,200 10,700 10,700 11,200 22,200 75,200 70,200 10,200 789,600

Investeringsbehov för respektive 5-års period (tkr) 170,900 142,200 111,500 176,000 189,000 789,600

Årligt genomsnitt (tkr) 31,584
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tolv grönområden i Osby tätort med varierad karaktär. Syftet med planen är att säkerställa 
att medborgarna har en god tillgång till grönområden. Under första halvan av 2018 har en 
översyn av Grönplanen genomförts med syfte att revidera planen för att även omfatta 
Lönsboda och skötselriktlinjer. Med anledning av diskussionen om framtida användning 
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Den reviderade planen innehåller följande förändringar:

 Zonindelning av grönområdena utifrån karaktär.

 Skötselriktlinjer utifrån zonindelningen.
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hundrastgården vid Driveån.
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Utsikt från Klinten.

Stråk över Svarte nabbe.

Änder vid Prästängen.

Kaninen Lisa vid Prästängen.

Essoparken.
Vy över Filosofen.
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Inledning
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Syfte
Grönplanens syfte är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida 
planering i Osby och Lönsboda. Det vill säga säkerställa att dagens och 
framtidens medborgare kommer ha en god och nära tillgång på grönområden 
utöver den egna trädgården/innergården. 

En park eller ett naturområde som ensamt tjänar många boende i närområdet 
får automatiskt ett högt bevarandevärde. Ett sådant grönområde bör ses som 
objekt för vidareutveckling om den befintliga karaktären inte anses fullgod. 
Dock behöver inte detta ställningstagande antas blint, utan områden kan 
exploateras till viss del utan att de ursprungliga värdena går förlorade. I många 
fall kan de till och med höjas. Om exempelvis enbart 20 procent av ett större 
grönområde exploateras med bostäder kan området ses som attraktivare och 
livfullare, samtidigt som den absoluta majoriteten av marken bevaras som 
grönområde. Ett oexploaterat grönområde som inte brukas är mindre värt än 
ett lätt exploaterat grönområde som brukas.  

En annan avsikt med detta dokument är att säkerställa allmänhetens tillgång 
till grön-och strandområden. Eventuell bebyggelse i dessa områden ska 
planeras på så vis att allmänheten har fortsatt tillgång till området, och att 
detta inte omvandlas till privat tomtmark som är obrukbar för allmänheten.  
Detta dokument avser inte heller att ge förutsättningar för hur eventuell 
exploatering kan se ut eller placeras, utan avser främst att analysera befintliga 
grönområden och dess värden. Hur områdena bör förvaltas redovisas i 
skötselriktlinjerna utifrån zonindelningen.

Osby kommun omges av vacker natur i och i direkt anslutning till 
centralorterna. Osby tätort har i grunden ett attraktivt läge genom dess 
omfamning av Osbysjön och de grönområden som till stora delar utgör en 
skiljevägg mellan sjön och den huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor 
kvalitet som bör beaktas i framtida planering. Utöver detta finns även flertalet 
grönområden med goda kvaliteter inom tätorten och i Lönsboda tätort. 
Storlekar och karaktären varierar från planterade parker till strövområden av 
mer vild och naturlig karaktär. 
   
Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding, 
exempelvis bebyggelse.

Det är även av vikt att de grönområden som finns skall vara av god karaktär 
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller god 
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett 
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång 
på grönområden. Den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett 
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.      



Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 omfattar tätortsnära 
grönområden i mycket liten omfattning. Klinten i Osby omnämns som ett 
attraktivt natur och friluftsområde men i övrigt görs inga överväganden över 
park och grönområden. Det föreslås att en separat grönplan upprättas. 

För att ett grönområde skall uppfattas som attraktivt talas det om tre viktiga 
grundprinciper. Dessa är tillgänglighet, trygghet och en tilltalande karaktär. 

Tillgänglighet: Parker och promenadvägar ska vara lättåtkomliga och 
framkomliga. Vi ska värna om de platser där folk möts och träffas. Detta gäller 
såväl tillgänglighet i området som till området.

Trygghet:  Områdena skall vara säkra och ytorna öppna så det känns trygga 
att vara i, belysta kvälls- och nattetid där det är nödvändigt. Det bör påpekas 
att det är skillnad på upplevd  trygghet och faktiskt trygghet. I detta dokument 
fokuseras det främst på den upplevda tryggheten, det vill säga hur det känns att 
vistas på platsen snarare än att förlita sig på direkt brottsstatistik.  

Tilltalande: Parker ska vara välskötta och städade. Blommor och buskar 
växande i färgrika blickfång omgivna av grönska. Områden av naturkaraktär 
bör inte på liknande sätt vara uppstyrda utan tvärtom låtas växa fritt. Den 
tilltalande aspekten beror alltså helt på områdets karaktär, men naturområden 
skall på samma sätt som parker skonas från nedskräpning och andra mindre 
kvalitativa företeelser. 

Vid förtätning och annan exploatering av tätorter sker det ofta att allmänna 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför är det av vikt att säkerställa 
att tillgången till grönområden ej förvanskas ur ett långsiktigt perspektiv, i 
regeringens proposition 1994/95:230 fastslogs följande:

”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan 
obebyggd mark i anspråk. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid ofta uppfattas 

vara av begränsad betydelse. Det syftar också i allmänhet till att tillgodose ett 
angeläget behov. Sammantaget över en längre period ger emellertid alla enskilda 

åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en bedömning av det 
enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av grönområdenas nuvarande 

tillstånd och förändringar är därför av stor betydelse för arbetet med skydd och 
säkerställande av grönområdena i städer och tätorter.”

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige. Dessa berör bland annat 
frisk luft, buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt 
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:

”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska 

bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, 
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.”
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Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden 
även flertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor 
kallas ofta för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden 
och renar bland annat luft och dagvatten. Vegetation fungerar som ett slags 
luftfilter för finpartiklar vilka kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller. 
Vid exempelvis en trafikerad väg eller en parkeringsplats kan grönska fylla 
en viktig filtrerande funktion av den förorenade luften. Ett genomsnittligt 
träd producerar cirka fem kilo syre och binder cirka sex kilo koldioxid per år 
vilket kan anses försumbart men i ett större sammanhang kan dessa siffror bli 
betydande.  

Vegetation har även en visuell effekt mot buller och andra störande element 
och verksamheter. Detta då källan för störningen skyms. 
Vistelse i grönområden har många positiva effekter på människor, bland 
annat så stärks immunförsvaret och inlärningsförmåga. Dessutom har 
enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på människans 
välbefinnande.

Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda 
ytor i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår 
höga temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafik bidrar detta 
till en oattraktiv miljö. Goda tillgångar till gröna områden inom orten är en 
viktig aspekt för att motverka detta. De hårdgjorda ytorna bidrar även till 
att dagvattnet måste dräneras eller på andra sätt ledas bort. Träd och andra 
former av vegetation bidrar till att dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett 
vanligt  träd för bort 30 000 liter vatten/år ur jorden genom avdunstning.

Inom tätorterna finns det tre övergripande karaktärer av grönområden, vilka 
är indelade i olika zoner:  
              
Närskog
Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar 
och sittmöjligheter .
•   Park
•   Kvartersskog
•   Vägkantzon
•   Kantzon intill vatten

Rekreationsskog
Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell 
belysning. 
•   Friluftsskog
•   Naturområde
•   Naturreservat

Övrig mark
Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.
•   Inägomark
•   Produktionsskog



Skötselriktlinjer
Grönområdena inom och i närheten av tätorterna Osby och Lönsboda delas in 
i olika zoner för att underlätta förvaltningen. Vid zonindelningen har hänsyn 
tagits till bostäders läge, intilliggande verksamheter, frekvensen på användning 
av stigar, växtlighet och karaktär på grönområdena. 

Närskog
•   Park
Park är en välskött anlagd yta som sköts som en offentlig trädgård med välklippt 
gräs, blommor och formklippta träd. Syftet är att ge grönska för att stärka de 
sociala värdena för invånare och turister.
•   Kvartersskog
Skog som syns från fönstret eller trädgården och finns runt bostäder eller 
bostadsområde. Kvarterskogen sköts så att träd inte riskerar att blåsa ner på hus 
eller tomter eller att de skuggar eller på annat sätt skapar olägenhet för boende. 
Syftet är att skapa en övergång mellan trädgård och skogsmark och att ge ett 
lummigt intryck
•   Vägkantzon
Skog längs de större vägarna genom samhällena där mycket tung trafik passerar. 
Syftet är att skogen stoppar buller och föroreningar men samtidigt ser skött och 
tilltalande ut.
•   Kantzon intill vatten
Skog inom strandzonen på sjöar och vattendrag. Lövträd och buskar 
som beskuggar vattnet och ger liv åt vattenlevande arter sparas. Syftet är 
vattenvårdande åtgärder med ökad tillgänglighet genom skötsel av grönytor och 
buskvegetation. 

Rekreationsskog
•   Friluftsskog
Skog med starkt bevarad naturkaraktär. De mest besökta områdena runt 
tätorten med hög tillgänglighet med spår och leder samt eventuellt upplyst. 
Skogen hålls ur trygghetsaspekt ganska glest närmast spår och stigar. I övrigt 
sköts den genom självföryngring och viss skogsskötsel vid behov. Syftet är 
motionsaktiviteter skall kunna kombineras med naturupplevelser.
•   Naturområde
Skog som utvecklas fritt utan anlagda stigar. Naturlig succesion med hög 
biodiversitet värnas så långt som möjligt. 
•   Naturreservat
Se separat skötselplan

Övrig mark
All produktionsskog är planlagd med skötselåtgärder och mål i en grön 
skogsbruksplan.

Upplägg
Följande sida visar en karta över Osby tätort med de huvudsakliga 
grönområden utmarkerade. Därefter redovisas mer ingående information om 
de tolv grönområden som ansetts vara mest betydelsefulla tätorten. Därefter 
redovisas Lönsboda tätort med de huvudsakliga grönområdena samt mer 
ingående om den största parken. Bör vidareutvecklas i följande text kan betyda 
allt från utbyte av befintliga sittmöjligheter till att delvis exploatering avses.
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Grönplan Osby tätort
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Klinten
Klinten kan anses vara det största tätortsnära 
friluftsområdet i Osby, det ligger vackert beläget 
sydöst om centrum och området är huvudsakligen 
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt 
elljusspår där löpning, promenad, cykling och 
längskidåkning kan ske. 

Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön 
och stora delar av Osby tätort. Här finns utöver 
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer 
orörda naturområden bestående av tät granskog med 
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst 
om området är det inte enbart ortens invånare som 
med lätthet kan bruka området utan även besökande 
finner det lätt att nå Klinten.  
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader 
återfinns på toppen av Klinten. 

Ca 650 000 m2

Inga riksintressen finns inom området. Dock består 
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa 
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.

Huvudsaklig vegetation: Gran, ek, rönn, björk, bok 
och tall.

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vackert, omväxlande, välbrukat.

Svagheter: Vattentornet och tillhörande byggnader 
är inte estetiskt tilltalande, relativt litet för att vara 
primärt friluftsområde.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Områdets 
storlek erbjuder flera olika platser att upplåta för 
exempelvis bostäder men detta bör undvikas med 
bakgrund av områdets befintliga kvaliteter. Istället 
bör man vidareutveckla de styrkor området redan 
har. Dock bör moskogen söder om vandringsleden 
uppmärksammas då den idag är svår att finna (3), 
även utsiktspunkten bör utvecklas (1). 

Tillgänglighet: Klinten har trots dess nivåskillnader en 
god framkomlighet och är enkelt att nå från centrum 
oavsett färdsätt.

Trygghet: Genom att Klinten till stora delar är upplyst 
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt 
tryggt.

Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med 
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser 
och urval av aktiviteter.   

6

     Bör bevaras

1.

2.

3.

4.

1.
4.

2.

3.



Filosofen
Filosofen är en liten udde belägen nära Såggatan och 
relativt centrumnära. Filosofen har stora naturvärden 
genom sin generösa vattenkontakt och centrumnära 
naturmark. 
Området består av upptrampade stigar av varierad 
bredd samt en grusad gångväg som skär genom 
området. Här finns även flertalet enklare bänkar 
samt en grillplats. Området används även för 
båtuppställning.
Området är inte belyst men bostadsbebyggelse i 
direkt närhet har viss uppsikt över området. 
På Filosofen finns en upphöjd kulle vilken anses 
särskilt bevarandevärd genom dess kvaliteter ur 
rekreationssynpunkt

Ca 15 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Ek, tall, bok, björk, 
liljekonvalj, al, blåbärsris och pil.  

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt 
centrumnära.

Svagheter: Vissa bänkar eftersatta i underhåll, inte 
belyst. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör 
inte exploateras med bakgrund av dess naturvärden 
samt begränsade yta. Dock kan udden förskönas 
med nytt möblemang (3). Området används till viss 
del som båtuppställningsplats. Anlagda bryggor 
skulle fylla en funktion här samt skapa en än 
attraktivare miljö. 

Tillgänglighet: Området nås lätt genom gång- och 
cykelvägar men det kan vara svårt att nå kullen i 
exempelvis rullstol.

Trygghet: Området är inte belyst men ligger nära 
bostadsbebyggelse vilket skänker viss trygghet.

Tilltalande: Området är attraktivt i sin nuvarande form 
men kan förbättras genom exempelvis uppförandet av 
båtbryggor. 
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Svarte nabbe
Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget 
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I 
direkt närhet återfinns rastplatsen Spegeldammen. 
Inom området finns upptrampade stigar, en grillplats 
samt en badplats. Spegeldammen kan även användas 
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då 
de har liknande förutsättningar samt geografiskt 
ligger relativt nära varandra. Svarte nabbe tillåts inte 
exploateras enligt grönplan Osby tätort.    

Ca 35 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, rönn, tall, ek och 
bok.  

Karaktär: Friluftsskog och kantzon intill vatten

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, badplats.

Svagheter: Underutvecklad badplats, relativt 
oanvänt, relativt långt från centrum. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området kan 
fungera som uppsamlingsplats för dagvatten genom 
dammar snarare än som idag utloppsrör, vilket skulle 
bidra till en bättre miljö för Osbysjön.
Utveckling av badplatsen (2) anses kunna 
tillföra stora värden, även att ersätta stigen med 
promenaddäck och tillsätta båtbryggor. Exploatering 
av bebyggelse såsom bostäder tillåts inte.

Tillgänglighet: Svarte nabbe består till största del 
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör 
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals 
relativt svår.

Trygghet: Området är obelyst och till största del 
avskiljd naturmark vilket gör att området kan upplevas 
som otryggt nattetid.

Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell 
exploatering av exempelvis bostäder tillåts inte.

8

   Bör vidareutvecklas

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3. 4.



Sjö-/Prästängen 
och Driveån Sjö- och Prästängen samt Driveån består till största 

del av öppna gräsytor med ett antal oregelbundet 
satta träd. Här finns även kommunens största 
lekplats vilken är uppskattad och välanvänd. 
Även en ankdamm, hundrastgård och en mindre 
parkeringsplats återfinns på platsen. Parken 
avgränsas i söder av Osbysjön och i öster av Drivån, 
som har en trevlig gång- och cykelväg delvis 
utmed åbanken norrut som även kompletteras av 
kortare grusvägar. Sjö- och Prästängen delas itu 
av Kristianstadsgatan vilken uppfattas som en stor 
barriär mellan delområdena, dels genom dess blotta 
existens och dels genom den biltrafik, buller och 
osäkerhet den medför. 

Utsikten över Osbysjön medför stora kvaliteter, dessa 
kan dock främst upplevas om man befinner sig söder 
om Kristianstadsgatan på grund av nivåskillnaderna. 
Dock kompenserar norra sidan detta med en 
attraktiv lekplats och ankdamm. 
Området är huvudsakligen belyst.
På södra sidan av Kristianstadvägen finns en sandyta 
för exempelvis volleyboll och en skateramp. Marken 
består främst av gräs, asfalterad yta samt gångstigar 
av grus. Utsikten över Osbysjön är vacker men 
området är eftersatt sett till potentialen, på udden 
finns enbart en enklare bänk, ett bryggdäck finns 
men är i stort renoveringsbehov.
Driveån upp mot Ågatan och dess strandkant 
och gröna ytor ses i detta dokument som 
sammanhängande med Sjö- och Prästängen. Längs 
med Driveån går gång- och cykelväg med varierat 
avstånd till vattnet. Strandkanten är dock generellt 
svåråtkomlig då många privata fastigheter istället 
angränsar till vattnet samt att marken kring vattnet 
på flertalet ställen är bevuxen av sly. 

2001 arbetades det fram en grönplan för Driveån, 
denna delades upp i mindre delområden där 
ställningstagande gjordes för varje område. 
Huvudsakligen föreslogs delvis gallring längs ån. 
Åtgärden kan ha positiv inverkan på områdena. I 
planen fastslogs även att värdet av de grova alar och 
poppel. Längs Driveån växer även den rödlistade 
hårklomossan.

Karaktär: Park.
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Tillgänglighet: Tillgängligheten till platsen är god 
genom dess centrala läge och relativt jämna mark samt 
de många asfalterade gång- och cykelvägarna.

Trygghet: Relativt centralt belägen samt upplyst 
gör Prästängen till en trygg plats. Kristanstadsgatan 
medför trafik vilka bidrar med rörelse till platsen men 
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen 
vilket kan medföra osäkerhet. 

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område 
men inte så tilltalande som det har potential till att 
vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller Driveåns 
så är dess vatten delvis nedskräpat och standkanterna 
som skulle kunna vara attraktiva miljöer är på sina 
ställen allt för bevuxna med sly för att utnyttjas fullt 
ut. 

Ca 50 000 m2

Inga kända fornlämningar finns utöver stenvalvsbron 
över Driveån, inga riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Bok, ek, rönn, liljekonvaljer, 
lind och poppel.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.

Svagheter: Eftersatt underhåll, fyller inte sin potential, 
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.

Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är 
värdefull och uppskattad genom dess läge och 
egenskaper. Den tydliga vattenkontakten bör 
tas till vara på för rekration och aktivitet i högre 
utsträckning. I synnerhet strandkanten och udden bör 
utvecklas.  
 
Grönplanen tillåter bostadsexploatering för den 
allra östligaste delen, på pumpstationen och 
hundrastgården. En gång- och cykelväg skulle kunna 
anläggas längs delar av Driveån. Detta kan ge ökad 
tillgängligthet till vattnet för allmänheten. Dock bör 
översvämningsdata studeras vid en sådan planering 
då denna visar på att delar av Prästängen ligger i 
riskzoonen för översvämning.

5.

3.

6.

7.

4.
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Smittsbacke
Smittsbacke är ett relativt centralt beläget 
naturområde vilken främst består av upptrampade 
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här 
finns även ett intressant utformat vattentorn.

Området består av blandskog, är inte upplyst och 
angränsar på sina ställen till privat mark men från 
högsta punkten finner man viss utsikt över centrala 
Osby.    

Ca 18 000 m2

Inga riksintressen finns, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av stensättningar samt en 
hällristning inom området.

Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, hassel, bok, tall, 
liljekonvalj och kaprifol.

Karaktär: Naturområde

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd 
natur.

Svagheter: Vattentornet är inte särskilt estetiskt 
tilltalande, men har genomgått en estetisk förbättring 
genom ommålning.     

Exploateringsmöjligheter/potential: Det finns idag 
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, den allra 
sydöstligaste delen. Den absoluta majoriteten av 
området förblir naturmark vilket bevarar områdets 
kvaliteter.  

Tillgänglighet: Terrängen är mycket kuperad vilket 
gör det svårt för exempelvis funktionshindrade att 
röra sig i området. Smittsbacke ligger dock relativt 
centralt vilket gör det enkelt att ta sig till platsen. 

Trygghet: Området är inte upplyst men litet och 
angränsar till bebyggelse vilket gör platsen relativt 
trygg.

Tilltalande: Idag är platsen relativt inbjudande, dock 
kan mycket åtgärdas på den för att ytterligare öka 
attraktiviteten.
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Hasslaröd
Hasslaröd är ett relativt orört område med 
naturskogsprägel. Området är större än vad som 
redovisas i detta dokument. En avgränsning har 
ansetts lämplig då denna del brukas oftast samt att 
större delar av området i helhet besitter liknande 
karaktär. Inom området finns inga anlagda 
gångvägar utan istället upptrampade stigar och 
fägator i varierande terräng, området är dock 
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd 
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går i 
direkt anslutning till området vilken orsakar buller 
som kan uppfattas som störande. 

Ca 120 000 m2

Inga riksintressen finns, inte heller kända 
fornlämningar, dock angränsar området till en 
bytomt från 1500-talet. 

Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, gran, 
tall. 

Styrkor: Välbevarad natur och kulturmark, vackert. 

Svagheter: Inte belyst, kan upplevas som avsides om 
man inte bor i anslutning till området, buller från 
järnväg. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Den del 
av Hasslaröd som redovisats här anses inte vara 
aktuell för exploatering. Detta med bakgrund av 
bullerproblematiken samt att läget inte är tillräckligt 
centrumnära. Istället bör karaktären på området 
bevaras som naturmark.

Tillgänglighet: Hasslaröd ligger nära bebyggelse 
men en bit från centrum. Området är dock stundtals 
kuperat, vildvuxet och kan uppfattas som svårt att 
röra sig över. 

Trygghet: Inom området finns ingen belysning och 
största del är avsides från bebyggelse. 

Tilltalande: Området besitter en karaktär av 
naturskog och är relativt tätortsnära, vilket anses 
attraktivt och bevarandevärt.
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Källedal
Källedal är beläget i norra delen av Osby tätort och 
är ett vackert område med omväxlande natur. 
Delar av området går parallellt med Ågatan medan 
andra delar är helt avgränsade från trafik. Den täta 
växtligheten utgör även till stora delar en barriär mot 
kringliggande vägar. 
Området är välbelyst och vägarna är till största del 
asfalterade, ett antal enklare bänkar finns inom 
området och erbjuder plats för vila. Den största 
tillgången i Källedal är vattnet. Krusån som driver 
genom området bidrar till en livligare miljö med 
omväxlande uttryck, den är delvis mycket smal och 
delvis mycket bred. Här finns broar och ån tar sig 
även stundtals uttryck i forsar och medför ett rikt 
bestånd av änder.
Marken norr om Kruseån brukas för bland annat 
handel och industri men upplevs en aning ovårdat 
sett från strövområdet. 
 

Ca 62 000 m2

Inga riksintressen finns, dock finns ett antal 
fornlämningar i form av minnesinskrifter inom 
området.

Huvudsaklig vegetation: Ask, alm, lönn, björk, 
tysklönn, ormbunkar, al och vildrosor.

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt 
centrumnära, relativt stort.

Svagheter: Kruseån är delvis nedskräpad och 
industrifastigheterna norr om ån upplevs en aning 
ovårdat. Vissa passager börjar bli igenväxta och kan 
uppfattas som mindre skötta.

Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal 
bör bevara den karaktär den idag besitter och en 
större exploatering av marken kan skada de värden 
området idag besitter. Områdets storlek tillåter 
dock att mindre delar vid befintlig bebyggelse kan 
exploateras utan att allt för många värden förloras. 
I synnerhet bör vattnet och Kruseån tas till vara på 
och utvecklas, utsikten över till norra sidan av denna 
kan förskönas. Vidare så bör möblemanget ses över 
och där ån är som bredast kan en vacker mötesplats 
skapas. 

Tillgänglighet: Området är inte särskilt 
kuperat, asfalterade gångvägar och träbroar gör 
framkomligheten enkel.

Trygghet: Området är väl belyst, dock finns även 
många mörka skogspartier inom området.  

Tilltalande: Frånsett den nedskräpning som 
återfinns i Kruseån är området i allra högsta grad 
tilltalande.       
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Ekbacken
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i 
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som 
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan. Detta gör 
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen finns ett antal 
upptrampade stigar genom träden vilka skänker 
området dess karaktär, de leder bland annat till en 
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar. 

Ca 17 000 m2

Inga riksintressen finnes. Däremot finns det 
fornlämningar i form av ett stenröse. Större delen av 
området består dessutom av fossil åkermark vilken är 
skyddad enligt kulturminneslagen. 

Huvudsaklig vegetation: Hassel, rönn, bok, röd bok, 
tall, ek, liljekonvalj, blåbärsris och apel.

Karaktär: Kvarterskog

Styrkor: Vackert, välanvänt, historisk mark.

Svagheter: Området används främst för passage 
mellan skolorna och få gör uppehåll på platsen.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Exploatering 
bör undvikas då detta skulle äventyra de 
fornhistoriska värdena samt att området kan ses som 
en kompletterande del av Ekbackeskolans skolgård. 
Upprustning av grillplats bör genomföras. I övrigt 
föreslås området bevaras med bakgrund av de 
fornhistoriska värdena. 

Tillgänglighet: Ekbacken är relativt framkomlig, de 
upptrampade stigarna kan i vissa fall anses som ett 
hinder genom dess oregelbundenhet.

Trygghet: Ekbacken är relativt välanvänd över 
dagtid och har kontakt med bostadsbebyggelse och 
skolor vilket skänker trygghet. Området är upplyst.

Tilltalande: Området är tilltalande i det avseendet 
att det är ett relativt centrumnära grönområde med 
naturkaraktär. 
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Centralparken
Centralparken ligger, som namnet antyder, mycket 
centralt i Osby, enbart en gata från järnvägsstationen. 
Parken är centralt belägen och välskött men 
uppfattas trots detta som en aning stel och livlös. 
Detta kan bero på att parken inte är ritad efter 
principen att den skall främja aktivitet utan snarare 
skall den upplevas i relativ stillhet. Detta störs 
dock av biltrafiken som passerar, likaså gör den 
närliggande järnvägen.   

I parken finns trädalléer, planteringar och ett antal 
bänkar, vilka dock inte inbjuder till vila och samtal 
då många är allt för öppet placerade samt mycket 
enkla till sin utformning. Det finns även en enklare 
scen med tak vilken kan användas till bland annat 
allsång, ett antal skulpturer samt en mindre damm.

Ca 9 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Lind, oxel, ek, al, alm, rönn 
samt ett rikt bestånd av planterade blommor.

Karaktär: Park

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.

Svagheter: Inte välbesökt, nära trafikerade vägar 
(2).

Exploateringsmöjligheter/potential: Parken i sin 
helhet behöver vidareutvecklas för att skapa mer 
liv och rörelse. Detta eftersom parken idag upplevs 
som livlös. Centralparken är den enda grönytan i 
orten av direkt parkkaraktär och utvecklingen bör 
ske med hänsyn till detta. Strukturen och större 
delen av träden bör bibehållas och en exploatering 
av Centralparken bör därför inte ske. 

Tillgänglighet: God tillgänglighet då den ligger 
både centralt och marken är plan utan några större 
topografiska hinder.

Trygg: Genom dess närhet till centrum och därmed 
centrumaktiviteter kan parken inte anses som trygg, 
dock är den väl upplyst och relativt öppen till sin 
utformning.

Tilltalande: Parken är tilltalande på det viset att den 
är välskött och elegant, dock drar man sig för att ta 
platsen i besittning just på grund av dessa faktum.
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Prästabacken
Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget 
centralt inom Osby nära kyrkan och ägs av Svenska 
kyrkan. Inom området finns två parkeringsytor 
vilka försörjer bland annat kyrkan och 
församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad 
och består i huvudsak av en relativt hög kulle, 
från denna har man viss utsikt över närområdet. 
Området är inte belyst men är nära angränsande till 
bostadsbebyggelse. Det finns inte heller några bänkar 
på platsen däremot flertalet större stenar att vila sig 
på. Här finns även ett  antal resta formade stenar 
vilka omgärdar Prästabacken.  

Ca 8 000 m2

Inga riksintressen finns inom området däremot ett 
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar 
större delen av Prästabacken, även ett röse finns 
inom området.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, bok, tall, ek, 
liljekonvalj och apel.

Karaktär: Kvarterskog

Styrkor: Centralt beläget, vackert.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men inte 
inom området, nära trafikerade vägar.  

Exploateringsmöjligheter/ potential: Området bör 
inte exploateras med bakgrund av de fornhistoriska 
värdena. Dock kan höjden utvecklas genom att 
placera ut bänkar och skapa förutsättningar för 
grillning och andra aktiviteter. 

Tillgänglighet: Området är lätt att nå genom dess 
läge i byn dock är området svårframkomligt för 
människor med rörelsehinder på grund av den 
mycket kuperade miljön.  

Trygghet: Området kan anses som relativt tryggt då 
det ligger centralt och har bebyggelse närliggande 
dock finns ingen belysning på platsen.  

Tilltalande: Området framstår som väldigt naturligt 
och den bevuxna och kuperade terrängen upplevs 
som visuellt behaglig i kontrast till den omgivande 
bebyggda miljön.
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Eksäter
Eksäter är ett parkområde huvudsakligen bevuxet 
med äldre ekar. Inom området finns ett antal bänkar 
i varierande utföranden samt en båtbrygga där 
fiskeintresserade gärna samlas. Området består främst 
av gräsytor men ett antal mindre grusvägar leder 
fotgängare från Ebbarpsvägen till vattnet. Området 
är inte belyst frånsett de lyktstolpar som står längs 
Ebbarpsvägen och angränsar till privat tomtmark. 

Ca 18 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen

Huvudsaklig vegetation: Bok, rödbok, björk och ek.

Karaktär: Park

Styrkor: Centralt beläget, vackert, vattenkontakt.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men inte 
inom området.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Området 
bör inte exploateras  då redan stora delar av den 
centrumnära marken längs Osbysjön är upplåten 
för bostäder. Dock kan området med fördel 
vidareutvecklas genom andra enklare ingrepp, 
exempelvis nya sittmöjligheter, belysning mot träd 
etc. Det genomgående vattenkontakten och ger goda 
möjligheter för att skapa en centrumnära badplats.

Tillgänglighet: Området är lätt att nå från centrum 
och är även enkelt att röra sig genom tack vara den 
plana marken.

Trygghet: Eksäter kan anses som tryggt genom den 
nära kontakten till bostäder, den öppna ytan samt 
att viss belysning tillför platsen ljus nattetid.

Tilltalande: Området med dess goda vattenkontakt 
och naturliga attribut kan ses som tilltalande. 
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Näset
Näset naturområde är ett attraktivt naturreservat 
beläget mitt i Osbysjön med höga natur- och 
kulturvärden. Näset invigdes som naturreservat 2007 
och är omgivet av vatten i fyra väderstreck. Inom 
området finns stigar, grillplatser, många fiskeplatser 
och ett fågeltorn samt utsikt in mot Osby tätort 
från norra sidan. Genom området går en mindre 
vandringsled med informativa skyltar över fågelliv 
och kulturlämningar. 
Området är inte belyst men det anses vara positivt 
med anledning av fågel- och insektsliv.
Inom området finns även flertalet fornlämningar, 
värdefull sumpskog och ett antal kiselgursgravar. 
Kiselgur är ett ovanlig sediment av kiselalger och har 
tidigare använts för att stabilisera nitroglycerin men 
även som brandskydd i kassaskåp
Längs vattnet väster om Nästet planeras en gång och 
cykelväg, denna är planerad att anslutas till Näset 
genom en bro utan att förvanska Näsets kvaliteter 
som naturreservat.

Ca 150 000 m2

Inga riksintressen finns inom området, dock 
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern 

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial 
flora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli 
gamla evighetsträdträd.

Karaktär: Naturreservat

Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel 
och insektsliv.

Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Näset bör inte 
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena 
samt dess klassificering som fågelskyddsområde. En 
detaljplan för gång- och cykelväg med broar till Näset 
har vunnit laga kraft och bör genomföras. Det skulle 
innebär att området kan nås även från väster och 
blir en av etapperna för att genomföra en gång- och 
cykelväg runt hela Osbysjön.  Informationsskyltarna 
på plats fyller en viktig funktion men utförandet av 
de kan förbättras.

I dagsläget är det inte aktuellt att vidareutveckla 
Näset utan istället arbeta för att bevara de kvaliteter 
området idag besitter.

Tillgänglighet: Området är relativt plant och på 
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget skiljer 
sig inom området men anses relativt framkomligt.

Trygghet: Näset ligger avsides med ett fåtal hus 
i anslutning till området, ingen belysning finns 
men många buskage vilket gör att Näset tidvis kan 
upplevas otryggt nattetid. Dock är det ovanligt att 
besöka området dessa timmar.

Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden 
mycket tilltalande, området har höga natur och 
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.

18

Foton: Inga Johansson

Bör bevaras

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.



Grönplan Lönsboda tätort
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ESSOPARKEN
Essoparken i Lönsboda är lokaliserad nordöst om 
Lönsboda centrum. Parken består av större öppna 
gräsytor med stora träd. I mitten av parken finns 
en lekplats som delvis ramas in av en häck. Vid 
lekplatsen finns en del bänkar, i övrigt finns inga 
bänkar i parken. Parken genomkorsar av grusvägar 
och längs den nordöstra sidan av parken finns en 
asfalterad gång- och cykelväg. Vegetationen består 
huvudsakligen av träd och buskar. Det är sparsamt 
med plantering av blommor.

Runt parken finns det blandade bostadsformer, både 
flerbostadshus och villor. Villorna har sin trädgård 
mot parken, vilket kan bidra till att öka den upplevda 
tryggheten.

Ca  13 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, tall, al, bok, 
vildrosor, lönn, rönn och oxel.

Karaktär: Park

Styrkor: Stora öppna ytor, vackra träd som ger 
skugga. Fin lekplats med sittbänkar. 
De privata trädgårdarna som har sin baksida mot 
parken skapar liv och närvaro.

Svagheter: Inga sittmöjligheter förutom vid 
lekplatsen. Vegetationen består nästan enbart av träd 
och buskar. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Vidareutveckla 
parken för att inbjuda till att uppehålla sig i parken. 
Exempelvis genom sittmöjligheter och någon form 
av aktivitet så som mindre frisbeegolf. En större 
variation av vegetation hade höjt parkens kvaliteter, 
till exempel genom plantering av färgrika blommor 
och buskar.

Tillgänglighet: Grusvägar genom parken som kan 
vara svårtillgängliga för exempelvis rullstolsbundna. 
Asfalterade gång- och cykelvägar till och runt 
parken.

Trygghet: Belysning längs med kringliggande 
gång- och cykelvägar samt grusvägarna genom 
parken. Öppen till sin utformning och angränsar till 
bostäder och trädgårdar, vilket skapar liv och inger 
trygghet.

Tilltalande: Parken är tilltalande då den är öppen 
med stora ytor där det är möjligt att utöva flera 
aktiviteter.
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Ställningstaganden
I Osby och Lönsboda tätorter finns det god tillgång till grönytor av varierande 
karaktär så som parker och naturområden. I Osby finns även grönområden 
med vattenkontakt. De håller i huvudsak god kvalitet men det finns även 
många aspekter som kan förbättras, vilket kan ske genom både enkla och 
större ingrepp.

Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar 
och belysning inom ett område. I de flesta av de utpekade områdena finns 
sittmöjligheter i form av bänkar. Dock är många av dessa eftersatta när det 
gäller underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.

Ett större ingrepp vore att exploatera delar av ett området. Om det sker på 
ett välavvägt vis kan områdets värden höjas väsentligt. Detta bör ske med 
beaktande av områdets befintliga värden i åtanke.
Om delar av ett område beslutas att bebyggas ska graden av exploatering och 
karaktären på bebyggelsen noga avvägas. Att säkerställa områdets fortsatta 
funktion som grön-och rekreationsområde är betydelsefullt. 
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen 
studeras för att säkerställa att det finns goda närliggande alternativ till 
förlorad grönyta. Det är av vikt att dokumentet säkerställer detta faktum även 
i framtiden. Detta betyder dock inte att varje grönområde till varje pris ska 
undvikas att exploateras. 

Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område 
stora kvaliteter utan att äventyra allmänhetens rätt att vistas på platsen. Ett 
gott exempel på detta är den tilltänkta exploateringen av Smittsbacke där 
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Den tänkta byggnaden 
skulle enbart uppta en del av området och mycket av värdena kommer kvarstå. 
Andra områden kan exploateras efter liknande strategi om förutsättningarna 
tillåter.     
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer inte ska ha längre än 300 
meter från bostaden till ett grönområde. Det innebär fem till tio minuters 
promenad utan större barriärer. Detta är ett grundläggande krav för god miljö 
även i Osby kommun. 
Eftersom barn och äldre oftast går långsammare är det mer fördelaktigt om ett 
grönområde ligger närmare, dock är 300 meter ett bra riktvärde. 
I dagsläget lever Osby och Lönsboda i huvudsak upp till detta. Särskilt 
eftersom orterna angränsar till större naturområden. Variationen av 
grönområdena är relativt begränsade, dock bör det beaktas att tätorterna är 
förhållandevis små. Att tillgodose en generös variation av grönområden är 
inte lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, som inte har större 
naturområden som ligger tätortsnära. 

I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma 
trädslag vilket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och 
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna. Vid ett utbrott 
av till exempel alm- eller boksjuka i ett område som är rikt på almar kan den 
visuella upplevelsen helt fördärvas, om ingen större variation av vegetation 
finns. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig för 
eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.  
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. Arter knutna till 
gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter stort. 
Detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av 
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.

2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun 
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att  förändras 
över ett 100-årsflöde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse 
kan komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd 
vattennivå. Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befinner 
sig i riskzonen för översvämning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte 
Nabbe, Näset och delar av Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten. 
Den visar även översvämningsrisker för stora delar av Filosofen. Vid vidare 
planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell tilltänkt 
bebyggelse.      

Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som 
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort. 
Denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum. På Skåneledens hemsida 
beskrivs etappen som en varierad led där vandrare passerar järnväg och 
mossmark, såväl som kuperad skog och tätort. Inga åtgärder för deletappen 
som sådan föreslås i detta dokument utöver de ställningstaganden som görs 
över de områden den går igenom eller förbi.   

De tolv huvudsakliga områdena i Osby tätort har en yta som totalt uppgår till 
ca 882 000 kvadratmeter, vilket ger ca 124 kvadratmeter per invånare inom 
tätorten. Detta är en generös siffra med bakgrund av att de många andra 
grönområden inom orten inte är inkluderade. Anledningen till att dessa inte 
tagits med i beräkningarna är att de inte används i samma utsträckning som de 
tolv primära områdena.   
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Lönsboda tätort omges till stora delar av blandskog. Inne i tätorten finns flera 
grönområden som underhålls där en del är anlagda. De flesta av grönområdena 
som är anlagda ligger i den västra delen av Lönsboda. Många av bostäderna i 
Lönsboda utgörs av villor med egen trädgård, vilket minskar behoven av att 
ha nära tillgång till ett grönområde. Överlag har invånarna i Lönsboda god 
tillgång till grönområden. 
Eftersom Lönsboda omgärdas av mycket skog och överlag har stora 
naturtillgångar är de anlagda grönområdena viktiga att underhålla och 
utveckla. Detta för att upprätthålla en god variation av grönområden.  
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Lönsboda tätort

Denna grönplan visar att Osby och Lönsboda tätorter har en generös tillgång 
till grönområden, men det finns enbart ett fåtal varianter av dem. Tätorterna 
är relativt små och det är inte långt till varierad och renodlad natur utanför 
orterna. Detta innebär dock inte att de centrumnära grönytorna inte ska ses 
som bevarandevärda utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda 
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som till 
vardags brukar det. Exempelvis för de som passerar på väg till arbetet eller om 
kvällarna rastar sin hund.  

Sammanfattningsvis



Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där det behövs.

-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget och möjliggöra för en  
  mindre byggrätt vid pumpstation och hundrastgården. Skapa en mer sjönära 
  strandpromenad, vidareutveckling av den södra udden och möjliggör för fler  
  aktiviteter.

-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena genom bland annat möblering,  
  strukturering och belysning.

-Välavvägd exploatering bör ske där det anses lämpligt, exempelvis Smittsbacke.

-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid 
  eventuell exploatering.

-Arbeta med gröna stråk som förbinder grönområdena där det är möjligt.

-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare 
  än som idag att människor främst passerar parken.
    
-Befintliga och välanvända bad- samt grillplatser bör underhållas alternativt 
  vidareutvecklas. 

 Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att  
 undvika livlösa områden vid utbrott av t.ex. almsjuka.

 Tyréns översvämningsanalys från 2012 tas i beaktning vid mer omfattande  
  utveckling av de grönområden som är översvämningsdrabbade.

 Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av   
 befintliga områden samt nyplantering.
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När grönplanen togs fram 2014 genomfördes en enkätundersökning. Enkäterna 
sändes ut till ortens förskolor. Uteblivna svar förekom men inkomna enkäter 
ansågs fullgott för att få fram en bild av hur ortens grönområden används, vilka 
som är välanvända, oanvända, attraktiva och oattraktiva.
De aktuella förskolorna hade mellan tolv och åttio barn i gruppen men i 
genomsnitt fyrtio. En av förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för 
undersökningen.
Genom undersökningen visade det sig att barn och personal i förskolorna, 
frånsett uteförskolan, i genomsnitt befinner sig utanför den egna gården och är 
ute i grönområdena fyra-fem gånger i månaden. Områdena används främst för 
att låta barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om naturens flora 
och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv. 

Det som lockar och gör att förskolorna väljer just de områden de gör utgörs 
av flertalet faktorer. Det huvudsakliga faktorerna är närheten till den egna 
förskolan, goda gång- och cykelvägar till områdena, skiftande djur- och växtliv, 
mycket att utforska, rikt på potentiella upplevelser samt att det inte finns mycket 
kringliggande trafik. Även att det finns gröna springytor, tillgång till vatten och 
att området är välskött, möjlighet till både sol och skugga, en lekplats inom 
området ses som positivt.

För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta 
sig fram. I ett svar påpekades det att vägarna till områdena kunde förbättras. 
Flertalet brister har påpekats inom områdena, främst ur säkerhetsaspekter, 
som vatten utan inhägnad, närliggande trafikerade vägar och att det ibland 
kan finnas farlig nedskräpning till exempel krossade glasflaskor. Detta är de 
vanligaste orsakerna till att man undviker vissa områden men även orsaker som 
att de anses ostimulerande eller rent av tråkiga har nämnts. Åsikterna går dock 
isär för olika skolor på den punkten. Prästängen har till exempel angetts som 
oattraktivt i ett enkätsvar medan flertalet andra uppskattar området mycket.   

De mest attraktiva områdena utifrån enkätundersökningen är Klinten och 
Prästängen, även Källedal kan nämnas här. Till de som anses som minst 
attraktiva hör Prästbacken och Smittsbacke, även Prästängen har nämnts. Det 
grönområde som omnämnts mest negativt är överlägset Centralparken. 

Det anses med absolut majoritet att orten idag har fullgod tillgång till 
grönområden men att det skulle kunna finnas mer information om dem. 
Det anses även att kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett 
ankbajset på Prästängen och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden. 
Det har påpekats att motionsspåret på Klinten skulle behöva nytt markunderlag 
och att fler evenemang och liknande inom områdena skulle ses som positivt. 
Det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden och att säkerheten 
kring vatten kan förbättras. Bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke 
och Källedal anses också vara oattraktiva och kan förbättras.

Bilaga 1
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Sammanfattningsvis redovisas resultatet av enkätundersökningen så 
här:

Mest attraktivt: Klinten, valfrihet, skönhet och rikt djurliv. 
Även Prästängen och Källedal.

Minst attraktivt: Centralparken, vackert men mycket trafik och få 
aktiviteter. 
Även Smittsbacke och Prästbacken.

Mycket intressant framkom genom undersökningen och svaren bekräftar det 
som förmodats under inventeringarna. De områden som anses attraktivast är 
de med hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig i och i hög grad  
frånskilda från trafik. Klinten har ansetts som mycket uppskattat och det som 
man varit mest missnöjd med är avståndet mellan detta område och den egna 
förskolan, vilket gör att man istället väljer ett annat att besöka. 
Centralparken har omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat 
perspektiv. En fråga var formulerad så att svaren speglade lärarnas privata 
åsikter snarare än vart det är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts 
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafikerade vägar 
vilket stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk. Parken är även utformad efter 
gamla ideal där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar 
aktiviteter frånsett då ett evenemang sker på platsen.         
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en 
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att 
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och 
morgondagens medborgare.

Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
,exempelvis bebyggelse.
 
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som 
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor. 
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på 
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt 
underlag i vidare planering.

Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt 
kompletteras med markeringar på bifogad karta.

Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och 
byggförvaltningen 

Tack på förhand!    

Daniel Andersson
Planarkitekt MSA
daniel.andersson@osby.se
0709-318 376

Filosofen



Frågor
Skola:____________________________

Åldersgrupp:______________________

Antal barn:________________________

Hur ofta används grönområden i verksamheten? Exempelvis dagar per månad.

__________________________________________________________________________

Till vad används grönområdena huvudsakligen? Vilka till vad?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad gör att ni söker er till respektive grönområde?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hur tar ni er till respektive grönområde, gå, bil, cykel, annat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Finns det grönområden ni vill använda men som ni av olika anledningar undviker?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________

Är utbudet på grönområden inom tätorten tillfredsställande?

_________________________________________________________________________

Är kvaliteten på grönområdena tillfredställande? Underhåll, ytor etc. 

_________________________________________________________________________



Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Vänligen ange vilka områden som har högst kvaliteter ur följande perspektiv:

Tryggt:
Vilka områden upplevs som säkra att vistas i? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tilltalande:
Vilka områden är vackrast, mest välskötta?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tillgängligt:
Vilka är lättast att nå, enklast att vistas i?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tillgängligt:
Svårast att nå, vistas i, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Svar på motion ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgar-
förslag och Skriftliga reservationer”
Dnr KS/2018:261 000  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Motionen ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservatio-
ner” bifalls och överlämnas till det presidium i kommunfullmäktige som utses för den 
mandatperiod som börjar den 15 oktober 2018, med uppdrag att föreslå förändringar i 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Erik Svensson (M) föreslår i motionen ”Underlätta hantering av Motioner, Medbor-
garförslag och Skriftliga reservationer” att ”ändra regelverket gällande medborgarförslag, 
motioner och skriftliga reservationer så att undertecknade in-scannade och med e-post till 
kommunen inskickade dokument godkänns på samma sätt som originalhandlingar”.

I 5 kap. 71-72 §§ KL (2017:725) anges bland annat att kommunfullmäktige ska anta en 
arbetsordning av vilken det ska framgå vad som, utöver vad som anges i KL, ska gälla för 
kommunfullmäktiges sammanträden och handläggningen av motioner respektive medbor-
garförslag.

Under rubriken ”Motioner”, § 33, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Osby kom-
mun” anges bland annat att 
 ”en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamö-

ter”,
 ”motionen ska ges in till kommunstyrelsens kansli alternativt lämnas vid ett samman-

träde med kommunfullmäktige”,
 ”en ersättare endast får lämna en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde med kommunfullmäktige”.

Under rubriken ”Medborgarförslag”, § 34, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Osby kommun” anges bland annat att 
 ”den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende, medborgarförslag, i kommun-

fullmäktige”,
 ”ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 

med namnförtydligande och adress”,
 ”medborgarförslag väcks genom att lämnas in till kommunstyrelsens kansli alternativt 

till någon i kommunfullmäktiges presidium på ett sammanträde med kommunfullmäk-
tige”.

http://www.osby.se/
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Denna arbetsordning har sitt i ursprung i ett av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
utarbetat underlag till arbetsordning för landets kommuner. I kommentarerna till sitt 
förslag till arbetsordning anger SKL att ”med undertecknad avses ett teknikneutralt be-
grepp vilket innebär att utöver underskrift i original bör även undertecknade dokument 
som faxats, eller undertecknade dokument som skannats och därefter skickats per e-post 
och/eller e-post som försetts med e-signatur godtas som undertecknat”. Genom ett förtyd-
ligande i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige torde således kommunfullmäk-
tige kunna förtydliga handläggningen av motioner och medborgarförslag på så sätt att 
med en skriftlig och egenhändigt undertecknad motion/medborgarförslag jämställs en 
motion/medborgarförslag som faxats, eller undertecknats och skannats och därefter skick-
ats per e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur. 

Enligt 21 § förvaltningslagen (2017:900) ska en handling bekräftas av avsändaren om myn-
digheten anser att det behövs. Formerna för hur bekräftelsen ska göras regleras inte i la-
gen. Myndigheten kan begära att en handling bekräftas av avsändaren genom egenhändigt 
undertecknande, om den anser att det är lämpligt. Bekräftelsen kan emellertid även ske 
muntligen eller skriftligen på annat sätt än genom undertecknande. Det är myndigheten 
själv som i det enskilda fallet avgör vilka handlingar som behöver bekräftas och på vilket 
sätt det ska ske.

Ett ytterligare förtydligande torde dock erfordras avseende ersättares möjlighet att lämna 
in en motion. 5 kap. 22 § kommunallagen (2017:725) anger klart och tydligt att det endast 
är en ledamot som kan väcka ärenden i kommunfullmäktige genom en motion. I samtliga 
arbetsordningar för landets kommuner torde det, i enlighet med 5 kap. 71 och 72 §§ kom-
munallagen (2017:725), härutöver ha förtydligats att möjligheten för en ersättare att lämna 
en motion endast föreligger när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde 
med kommunfullmäktige. Att i arbetsordningen utöka denna ersättares rätt att lämna en 
motion även till andra tillfällen än när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sam-
manträde med kommunfullmäktige finns inte. I anledning härav bör det således, om 
kommunfullmäktige avser att i arbetsordningen jämställa en skriftlig och egenhändigt 
undertecknad motion med en motion som faxats, eller undertecknats och skannats och 
därefter skickats per e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur, förtydligas vad 
som ska gälla för ersättare. Om även ersättare ska medges möjligheten att lämna en mo-
tion genom att faxa, eller underteckna och skanna och därefter skicka per e-post och/eller 
e-post som försetts med e-signatur torde detta skapa tämligen omfattande extra admini-
strativt arbete för att efterforska och säkerställa om något av dessa förfaranden utnyttjats 
under den tidpunkt vederbörande ersättare tjänstgjort som ledamot vid ett sammanträde 
med kommunfullmäktige.
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Under rubriken ”Reservation”, § 44, i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Osby 
kommun” anges bland annat att 
 ”om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt”,
 ”motiveringen ska lämnas till sekreteraren innan den tidpunkt kommunfullmäktige har 

fastställt för justering av protokollet”.

Rätten att reservera sig är klart och tydligt angiven i 4 kap. 27 § kommunallagen 
(2017:725) på så sätt att en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får 
reservera sig mot beslutet och att reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.
En reservation torde ha i vart fall två (2) funktioner, dels att markera en avvikande upp-
fattning på rent politiska grunder, dels för att frita den som reserverar sig från eventuellt 
juridiskt ansvar för beslutet. Naturligtvis kan en och samma reservation ha båda funktion-
erna. Det är vidare av vikt att beakta att det endast är en förtroendevald, dvs. en fysisk 
person, som kan reservera sig inte ett politiskt parti. Huvudsyftet med att en skriftlig re-
servation ska vara skriftlig på så sätt att den manifesteras i en pappershandling med en 
text, motiveringen av reservationen, och undertecknas av den/dem som står bakom reser-
vationen torde vara att säkerställa att viljeyttringen, i form av den skriftliga reservationen, 
härrör från den/dem som står bakom reservationen.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser undertecknade det mindre lämpligt att i ar-
betsordningen för kommunfullmäktige jämställa en skriftlig och undertecknad reservation 
med en reservation som faxats, eller undertecknats och skannats och därefter skickats per 
e-post och/eller e-post som försetts med e-signatur.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018, § 49.

Motion ”Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga reservationer” 
från Lars-Erik Svensson (M).

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommundirektör Förvaltningschef serviceförvaltningen 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-05-28 

Kommunfullmäktige 

§49 

Motion - Underlätta hantering av motioner, 
medborgarförslag, och skriftliga reservationer - Lars
Erik Svensson (M) 

KS/20 l 8:261 000 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion "Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och 
Skriftliga reservationer", remitteras ti ll kommunstyrelsen för ytt
rande. 
Svar till kommunfu llmäktige ska ha inkommit senast 3 september 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
1 motion inkommen 6 april 2018 föres lår Lars-Erik Svensson (M) att ändra 
regelverket gällande medborgarförslag, motioner och skriftliga reservationer 
så att undertecknade in-scannade och med e-post till kommunen inskickade 
dokument godkänns på samma sätt som originalhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Motion " Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och Skriftliga 
reservationer", inkommen den 6 april 2018, från Lars-Erik Svensson (M). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Lars-Erik Svensson 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- 1 3 
Motion 

Diarienr. Ärendetyp 

f!_S /2DIB ~ 26/ OdO 
Till Kommunfullmäktige i Osby kommun 

Underlätta hantering av Motioner, Medborgarförslag och 
Skriftliga reservationer. 

Bakgrund 
Med dagens regelverk skall Medborgarförslag, Motioner från 
Kommunfullmäktiges ledamöter och Skriftliga reservationer lämnas in 

undertecknade i original till Kommunen. Regelverket är föråldrat och gör det 
svårare än vad dagens teknik gör möjligt. 

Kommunens politiker bör uppmana kommuninvånarna att komma med goda 
ideer och därför bör möj ligheten att lämna in medborgarförslag underlättas. 
Detta sker lämpligen genom att tillåta att medborgarförslag kan skickas in via e

post som scannade och undertecknade dokument. 

Undertecknad är övertygad om att en förenkling av inlärnnandet kommer att få 
en positiv inverkan på antalet inkomna medborgarförslag. Med nuvarande 
regelverk måste medborgarförslaget antingen postas eller lämnas personligen på 
kommunkontoret. 

Detsamma bör givetvis gälla inlämnande av motioner samt skriftliga 
reservationer. 

Förslag 

Ändra regelverket gällande medborgarförslag, motioner och skriftliga 
reservationer så att undertecknade in-scannade och med e-post till kommunen 
inskickade dokument godkänns på samma sätt som originalhandlingar. 

~hl~t 
Lars-Erik ve son 
Moderaterna sby 
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Svar på motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen”
Dnr KS/2018:310 002  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Motionen ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen” avslås med hänvisning till tjänste-
skrivelsen Svar på motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen”, daterad den 20 
juli 2018, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och förvaltningschef Benny Nilsson.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Svensson (M) föreslår i motionen ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen” 
att ”en genomgång/förändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att inte de-
legera beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, och sätta belopps-
gränser på resterande delegationsbeslut, samt införa en attestplan med beloppsgränser”.

Delegering inom en nämnd förutsätter beslut i två (2) led. Först måste kommunfullmäk-
tige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera 
visst/vissa verksamhetsområden eller besluta i visst/vissa ärenden eller ärendegrupper. 
Därefter kan nämnden delegera denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsupp-
drag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där be-
slutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. Delegering innebär att beslutanderät-
ten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas från en nämnd till ett utskott, en leda-
mot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen. Delegaten träder helt in i nämn-
dens ställe. En nämnd får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med an-

ledning av att beslut av nämnden i sin helhet eller av kommunfullmäktige har över-
klagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
5. vissa ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Utöver vad som angetts ovan finns det inte någon klar gräns för vad som är möjligt att 
delegera. En bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

http://www.osby.se/
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Ett delegationsbeslut ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom laglig-
hetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som helst återkalla 
ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att 
överta beslutanderätten och själv fatta beslut i ärendet.

I kommunstyrelsens delegationsordning finns bland annat följande övergripande bestäm-
melser för alla delegater och delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvars-/verksam-
hetsområden.

 En delegat ska följa policies, riktlinjer, rutiner och andra interna dokument som anta-
gits av Osby kommun inom olika områden.

 En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvalt-
nings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.

I kommunstyrelsens delegationsordning anges vidare följande om delegation avseende 
upphandlingsfrågor. 

Beslut om 
 upphandling, 
 delta i samordnad upphandling med annan upphandlande myndighet/enhet
 avbryta upphandling,
 tilldelning av kontrakt, 
 undertecknande av kontrakt/ramavtal,
 förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal,
 avrop från ramavtal,

har delegerats till kommunchef i kommunövergripande upphandling och till respektive 
förvaltningschef i förvaltningsövergripande upphandling samt HR-chef, ekonomichef och 
räddningschef inom sitt budgetansvar.

Beslut om 
 upphandling,
 tilldelning av kontrakt,
 undertecknande av kontrakt,
 upp till ett belopp om etthundratusen (100.000) kronor,

har delegerats till enhets-/områdeschef inom sitt ansvarsområde och budgetansvar och i 
enlighet med Osby kommuns interna regler för inköp och upphandling, daterade den 5 
februari 2014.

Enligt uppgift från förvaltningscheferna för barn- och skolförvaltningen respektive vård- 
och omsorgsförvaltningen finns motsvarande reglering i delegationsordningarna för barn- 
och skolnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden. 
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Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan det således konstateras att motionären förslag 
att ”en genomgång/förändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att inte de-
legera beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, och sätta belopps-
gränser på resterande delegationsbeslut” redan är reglerat i kommunstyrelsens delega-
tionsordning. 

Beträffande motionärens förslag att ”införa en attestplan med beloppsgränser” kan det 
konstateras att vare sig i det ”Reglemente över kommunens bokföringsposter och attester” 
som fastställts av kommunstyrelsen den 1 december 2010, § 263, eller i kommunstyrel-
sens beslut den 21 januari 2015, § 35, om beslutsattestanter för kommunstyrelsens verk-
samhetsområden anges det några beloppsgränser. Dock gäller även här de ovan refererade 
övergripande bestämmelserna i delegationsordningen för alla delegater och delegationsbe-
slut. En delegerad beslutanderätt innefattar även en tilldelad beslutsattesträtt. Motionärens 
förslag att ”införa en attestplan med beloppsgränser” är därmed redan tillgodosett i kom-
munstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2015, § 35.

Reglemente över kommunens bokföringsposter och attester.

Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018, § 50.

Motion ”Sätt beloppsgränser i delegationsordningen” från Lars-Erik Svensson (M).

Gunnar Elvingsson Benny Nilsson 

Ekonomichef Förvaltningschef serviceförvaltningen 
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Dur KS/2015:282 

Delegationsord ni ng 
Kommunstyrelsen 

Gäller fr.o.m. 30 maj 2018 

Antagen av kommunstyrelsen den 17 december 2014, § 333 
Reviderad av kommunstyrelsen den 27 maj 2015, § 147 
Reviderad av kommunstyrelsen den 18 juni 2015, § 205 
Reviderad av kommunstyrelsen den 28 oktober 2015, § 296 
Reviderad av kommunstyrelsen den 16 december 2015, § 355 
Reviderad av kommunstyrelsen den 24 februari 2016, § 30 
Reviderad av kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 87 
Reviderad av kommunstyrelsen den 22 juni 2016, § 114 
Reviderad av kommunstyrelsen den 14 december 2016, § 214 
Reviderad av kommunstyrelsen den 3 april 2017, § 43 
Reviderad av kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 150 
Reviderad av kommunstyrelsen den 7 mars 2018, § 47 
Reviderad av kommunstyrelsen den 4 april 2018, § 74 
Reviderad av kommunstyrelsen den 30 maj 2018, § 116 



Allmänna bestämmelser och regler för Osby 
kommunstyrelses delegationsordning 

Vid förhinder för delegaten 
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 
som delegat. 

Om inte annan ersättare för kommunchefen anges i denna delegationsordning 
inträder vid kommunchefens förhinder stf. kommunchefen2 som såväl delegat som 
ersättare för delegat. 

Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 
av kommunstyrelsens förvaltningschefer kommunchefen som såväl delegat som 
ersättare för delegat. 

I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för 
denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast 
överordnad chef. 

Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester 
eller tjänsteresa. 

Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 
ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska 
beslutas av kommunstyrelsen. En <lelegal ska följa policies och r iktlinjer som 
antagits av Osby kommun inom olika områden. 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för Tespektive förvalt
nings/enhets budget eller inom ramen för bcslufad kostnadskaJkyl för visst projekt. 

Vid överklagande av beslut och domar, 
inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att 
./ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut, 
./ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut, 
./ ompröva överklagat beslut. 

Undertecknande av handlingar 
A vtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna 
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs. 
beslut om firmateckningsrätt. 

2 Enligt delegationsbeslut, i enlighet med punkt 4.2a i denna delegationsordning, av kommunchefen 
den 15 maj 2017 utsågs förvaltningschefen för serviceförvaltningen, tillsvidare, till stf. 
kommunchef. 

5 



3. Ekonomisk förvaltning och upphandling 

Nr Ärende Delegat I Ersättare Lagrum 

3.1 Upplåning enligt budget och riktlinjer och villkor Ekonomichef Kommunchef 
som fullmäktige angivet 
*Samråd sker med kommunstyrelsens ordförande 

3.2 Omskrivning, inlösen eller konvertering av lån Ekonomichef Kommunchef 

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommunchef 

~ -~ 
3.4 Placering av likvida medel samt kapital för Ekonomichef Kommunchef 

stiftelser 
1--

3.5 Godkänna till kommunen ställd säkerhet Ekonomichef Kommunchef 
~ 

3.6 Avskrivningar av fordringar intill ett belopp Respektive FV-chef Ekonomichef 
motsvarande högst ett (1) basbelopp i varje 
särskilt fall 

3.7 Avskrivningar av fordringar i övrigt LU I Ordföranden och 
vice ordföranden i 

I Respektive FV-chef 

LU gemensamt 

3.8 Utdelning från stiftelser Ekonomichef I 

3.9 Utse personer för tidsbegränsad firmateckning Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens 
hos banker, postgiro och post. I ordförande vice ordförande 

3.10 Beslut om polisanmälan angående brott mot den I Enhetschef/rektor Respektive FV - OSL 10 kap2 
egna verksamheten ( ex skadegörelse) chef § 

3.11 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra Ekonomichef Kommunchef 
ersättningskrav som är kopplade till försäkrings-
ärenden 

-
3.12 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra LU Ordföranden och 

ersattningskrav riktade mot kommunen i övrigt vice ordföranden i 
LU gemensamt 

3.13 Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde om högst 

ett (1) prisbasbelopp Respektive enhets-/ 
områdes-
/sektionschef 

två (2) prisbasbelopp 
Respektive 
avdelnings-chef 

fem (5) prisbasbelopp Respektive FV -chef 

tio (10) prisbasbelopp Kommunchef -
3.14 Beslut om Kommunchef i kom-

,I' upphandling, muntlvergrlpande 
,I' delta i samordnad upphandling med annan upphandling 

upplrnndlandc rnyndigh..::l/c:nhel 
,I' avhryta upphandling. 
,I' tilldelning a, kontrakt, 
,I' undertecknande a\' konirakt/rarna'vtal 
,I' fö rnyad konkurrcnsuts1111ning inom ramavtal, 
,I' a, rop från ramavtal 

13 



Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum 
-

3.15 neslut om Respektive rnn all-
./ upphandling, n ingschcf i förvalt-
./ delta i samordnad upphandling 111.:d ningsövcrgripamk 

annan upphandlande myndighel/enhet upphilndling samt 
./ avbry1a upphandl ing, HR-chcf, ckonomi-
./ tilldelning a" kontrakt, ohi.:f od 1 rilJdnings-
./ undertecknande a\· kontrak-t/rnma\'tal chef inom sitt budget-
./ förnyad konkurrensutsättning inom UIIS\Ur 

ramilvtal, 
./ avrop frau ramavtal 

3.16 Bc~lutom En hets-Jo m rådeschef Enligt Osby 
./ upphandl ing, inom sill ansvar~om- kommuns 
./ Lilldelning av kontraJ..1, råde och budgetan- interna regler 
./ undertecknande av kontrakt S'-ar för inköp och 

upp till ett belopp om etthundratusen (100.000) upphandling, 
kronor daterade den 

5 februari 
2014 

3.17 Beslut att bevilja handkassor- max 2 500 kr Förvalningscontroller, Ekonomichef 
UAoch SB 

3.18 Beslut om firmatecknare för bankcheckar och Ekonomichef Verksamhetscontroller 
förladdade kort -~ ---

14 



M OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanltildesdatum 

2018-05-28 

Kommunfullmäktige 

§ 50 

Motion - Sätt beloppsgräns i delegationsordningen -
Lars-Erik Svensson (M) 

KS/20 18:3 10 002 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion "Sätt beloppsgränser i delegationsordningen·', remitteras till 
kommunstyrelsen för yttrande. 
Svar lill kommunfullmäktige ska ha inkommit senast 3 september 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion inkommen den 3 maj 2018 föreslår Lars-Erik Svensson (M) en 
genomgång/förändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att 
inte delegera beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, 
och sätta beloppsgränser på resterande delegationsbeslut, samt att införa en 
attestplan med beloppsgränser. 

Beslutsunderlag 
Motion "Sätt beloppsgränser i delegationsordningen", inkommen 3 maj 
2018, från Lars-Erik Svensson (M). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Lars-Erik Svensson 

Sida 
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• 
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Motion 
Till Kommunfullmäktige i Osby kommun 

Sätt beloppsgränser i delegationsordningen 

Bakgrund 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 0 7 

Diarienr. 

~s/-zo,8: J;o 

Ärendetyp 

0oz 

2017-11-0 l tecknades på delegation ett hyresavtal av Osby Kommun till en ökad kostnad av 
1 mk:r/år. En kostnad som inte fanns med i beslutad budget. Vid tidpunkten för tecknandet av 

hyresavtalet fanns det dessutom information om att Kommunens resultat för 2018 var på väg 

mot ett minusresultat. Trots detta tecknades på delegation ett hyresavtal som kostar 

kommunen 1 mkr kr/år extra (fram t.o.m. år 2026 ... så länge Osby kommun har hyresavtaJet 

för lokalerna i Ekelund). Motiveringen var att de kommunala tjänstemän som nu är/var 

placerade på Ekelund skall kunna flytta till lokaler i direkt anslutning till det ombyggda 

kommunhuset. Ingen information lämnades till ansvariga politiker eller Kommunstyrelse om 
planerna att hyra lokalerna. Kommunstyrelsen ordförande berättade på fråga i Kommun
fullmäktige den 2017-10-30, två dagar innan hyresavtalet undertecknades, att hon inte var 
infonnerad om den pågående hyresförhandlingen. 

Enligt nuvarande delegationsordning får t.ex. Fastighetschef teckna hyresavtal utan 

beloppsgräns och utan att pengar finns avsatta i budget. Det är helt orimligt att Kommunala 

tjänstemän på delegation kan ta beslut som helt kan omkullkasta kommunens ekonomi. Beslut 

om kostnadsökningar som inte är inom budget bör över huvud taget inte finnas på delegation. 

Undertecknad har försökt få upp frågan på Samhällsbyggnadsutskottets dagordning sedan 

årsskiftet, och fick indikationer på att frågan skulle upp på Samhällsbyggnadsutskottet möte i 
april. Efter att läst protokollet kan konstateras att frågan inte fanns på dagordningen. Därav 
denna motion . 

Samtidigt som delegationsordningen ändras bör också införas en Attestplan med 
beloppsgränser . 

Förslag 

En genomgång/forändring av nu gällande delegationsordning, med syftet att inte delegera 
beslut med ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade, och sätta beloppsgränser på 

resterande deJegationsbeslut, samt att införa en attestplan med beloppsgränser. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrl!de.sdatum 
2015-01-21 

Kommunstyrelsen 

§ 35 
Beslutsattestanter 2015 - 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Dnr 2014.ks0700 002 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och 
med 2015-01-01 godkänns. · 

Sammanfattning 
Föreligger fö1ieckningar över beslutsattestanter för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden för perioden 2015 - 2018. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2014-12-10, § 371. 

Skrivelse '~Beslutsattestanter för kommunsty1·eslens verskamheter fr o m 
2015-01-01 to m2018", daterad den 10 december 2014, från Tf. kommun
chef Pia Lindvall Bengtsson. 

Beslutsattestförteckning 2015-2018 för kommunledningskontoret. 

Beslutsattestfö11eckning 2015-2018 för Utbildning och arbete. 

Beslutsattestförteckning 2015-2018 fö1· verksamhetsområde Samhälls~ 
byggnad. · 

Sida 

16(32) 

Expedierat 

I 
I Utdragsbeslyrkande 



Beslutad av Kommunstyrelsen §263 2010-12-01 

Reglemente över kommunens bokföringsposter och 
attester 

1 § Omfattning och målsättning 

Detta reglemente gäller för den juridiska personen Osby kommun. 
Reglementet gäller även för förvaltade fonder och stiftelser. Kommunala 
bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer. 

Reglerna gäller för kommunens samtliga verifikationer. 

Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika 
oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner 
som bokförs är korrekta. 

2 § Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av detta reglemente. 
Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och 
utvärdering av dessa regler. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
löpande förändringar av tillämpningsanvisningarna till detta reglemente. 

Kommunens nämnder är ansvariga för den interna kontrollen och har att 
tillse att bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga 
attestrnoment utförs. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare 
tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att 
kontrollansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. 

Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att om 
brister upptäcks rapportera dessa till närmaste chef eller annan utsedd 
person. 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post He=ida Bankgiro Postgiro Org nr 
283 80 OSBY V Storgatan 35 0479-180 00 0479-182 97 kommun@osby.se www.osby.se 281-6809 111661-5 111000-0902 



3 § Kontroller och attest 

Följande kontroller skall i tillämpliga fall utföras: 

Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats. 

Kvalitet Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet. 

Pris Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller 
beställning. 

Villkor Betalningsvillkor m.m. är uppfyllda. 

Beslut Behöriga beslut finns. 

Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer. 

Kontering Konteringen är korrekt. 

Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 

När kontroll har skett intygas detta i form av attest. 

Attesternas innebörd är följande: 

Mottagningsattest Kontroll av prestation och kvalitet. 

Beställnings-/gransknings- Samma innebörd som mottagningsattest. 
attest Används vid elektronisk fakturahantering. 

Beslutsattest Kontroll av pris, villkor, beslut, kontering 
och formalia. 

Behörighetsattest Kontroll av behörighet. 

4 § Kontrollernas utformning och utförande 

KontroUrutinerna skall utformas så att den interna kontrollen inom 
respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna skall 
följande beaktas: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är 
att ingen person ska ensam kunna hantera en 
transaktion från början till slut. Undantag från 
huvudregeln framgår av tillämpningsanvisningarna. 

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska 
ha erforderlig kompetens för uppgiften. 

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt 
av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot 
den kontrollerade. 

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och 
utbetalningar till sig själv eller närstående. 
Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. 
Detta innefattar också bolag och föreningar där den 
kontrollansvariga eUer närstående har ägarintressen 



eller ingår i ledningen. . Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras pa 
ändamålsenligt sätt. 

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk 
ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd 
inte förtas av en senare kontrollåtgärd. 

Kontroller får ske med hjälp av IT-stöd. Om kontroll skall utföras med 
hjälp av IT-stöd skall det i tillämpningsanvisningama finnas en fastställd 
rutin för tilldelning av behörighet och dokumentation av utförda kontroller. 

Kraven på vidtagna kontrollåtgärder skall vara anpassade till den 
ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig 
proportion till riskerna. 

5 § Kontrollansvariga 

Respektive nämnd utser personer som skall vara kontrollansvariga 
beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till 
befattning och kodintervall. 

Förvaltningschefhar generell rätt att i ordinarie beslutsattestants frånvaro 
attestera samtliga verifikationer inom nämndens/förvaltningens område 
med undantag för de situationer som anges i § 4. 

Beslut om beslutsattestanter skall fattas vid förändringar och inför varje ny 
mandatperiod. 

Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över 
beslutsattestanter. Denna skall finnas tillgänglig vid varje berörd 
registreringsenhet och vid kommunledningskontorets ekonomifunktion. 

6 § Genomförda kontroller 

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat skall 
dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med 
tillämpningsanvisningarna. 



Tillämpningsanvisningar 

2 § Ansvar 

Övergripande uppföljning och utvärdering av regler och 
tillärnpningsanvisning kring kontroll av verifikationer skall göras vid 
behov. Ansvar för detta är ekonomichefen. 

Om brister eller fel upptäcks skall kontrollansvarig rapportera till närmaste 
chef och ekonomichefen. 

3 § Kontroller och attest 

Huvudregeln är att en verifikation skall attesteras av minst två personer. 
Undantag från huvudregeln tillåts beroende på transaktionens art, storlek 
och praktiska förutsättningar. 

Nedan följer attestregler för olika typer av verifikationer: 

Typ av verifikation Kontroller Dokumentation Kommentar 

Leverantörsfakturor och Gransknings attest, Namnteckning Underskrift på kvittenslista innebär 
övriga utbetalningar i beslutsattest, även behörighetsattest. 
ekonomisystemet behörighets attest 

Bi dragsutbetalningar Beslutsattest, Namnteckning Attester sätts på utbetalningslista 
från kultur- och fritid granskningsattest, från FRI. 

behörighetsattest 

Lönebokföring Beslutsattest, Namnteckning Attester sätts på utbetalningslista 
granskningsattest från lönesystemet som ingår i 

dagbokföringen. 

Bokföring individ- och Beslutsattest, Namnteckning Beslutsattest sätts på 
familjeomsorgssystemet granskningsattest effektueringslista från IFO-

systemet. Mottagningsattest sätts på 
remitterlingslista från IFO-systemet 
som förvaras på ekonomikontoret. 

F örrådssystem Kontroll av Namnteckning Stickprovskontroll görs av 
budgetansvarig efter förvaltningens ekonom en gång per 
bokföring samt år och rapporteras till 
stickprovskontroll. förvaltningschef och ekonomichef. 

Bokföringsorder Beslutsattest Namnteckning Ekonom har alltid rätt att 
beslutsattestera felrättningar inom 
förvaltningens område. 
Ekonomiavdelningen har rätt att 
beslutsattestera 
förvaltningsövergripande. 

Dagbokföring Bes I utsatte st, Namnteckning Behörighetsattest sätts på 
utbetalningar behörighets attest dagrapport av den som registrerar. 

Underlag för bokföring kan finnas 
på annan plats än i dagbokföringen. 

Dagbokföring Kontroll av Underlag via Stickprovskontroll görs av 
in betalningar budgetansvarig efter telefon, mail, m.m. förvaltningens ekonom en gång per 

bokföring samt år och rapporteras till 
stickprovskontroll. förvaltningschef och ekonomichef. 

Den som registrerar 
dagbokföringen ansvarar för att 



~ 

Typ av verifikation Kontroller Dokumentation Kommentar 

hänvisning till uppgiftslämnare 
noteras på underlaget. 

Fasta fördelningar: städ, B eslutsattest, Namnteckning Förvaltningschefhar alltid rätt att 
hyra, it-kostnader, m.m. behörighetsattest beslutsattestera fördelningar inom 

förvaltningens område. Underskrift 
på kvittenslista innebär även 
behörighetsattest. 

Kapitalkostnader Beslutsattest, Namnteckning Attester sätts på integrationslista 
behörighetsattest från anläggningsreskontr a. 

Intäkter, fakturering Underskrift av Namnteckning Gäller endast de som lämnar 
utfärdaren på räkningss peci fikation. 
faktureringsunderlag 

Elektroniska verifikationer 

Elektroniskt överförda fakturor 

Varor, automatisk Beställnings-/ Elektronisk attest Beslutsattest sker i samband med 
matchning mot prislista granskningsattest, beställning och beställningsattest i 

beslutsattest samband med inleverans. 

Varor, utan automatisk Beställnings-/ Elektronisk attest Beställningsattest :f'ar bytas mot 
matchning gransknings attest, mottagningsattest om inte 

beslutsattest attestanten känner till konteringen. 

Abonnemang ex. el, Beslutsattest Elektronisk attest Registrering av uppgifter i 
telefoni, hyror med objektsregister (identiteter, 
automatisk matchning avtalsvillkor, kontering, 
mot prislista gränsvärden m.m.) får motsvara 

beslutsattest. 

Abonnemang ex. El, Beställnings-/ Elektronisk attest Registrering av uppgifter i 
telefoni, hyror utan granskningsattest, o bj ektsregister (identiteter, 
automatisk matchning beslutsattest kontering, gränsvärden, m.m.) f'ar 

motsvara beställningsattest. 

Skannade fakturor Beställnings-/ Elektronisk attest Beställningsattest f'ar bytas mot 
granskningsattest, mottagningsattest om attestanten 
beslutsattest inte känner till konteringen. 

Intern bokföring, Granskningsattest, Elektronisk attest 
kostnadsfördelning heslutsattest 

Intern bokföring, Granskningsattest, Elektronisk attest 
interndebitering, sälj beslutsattest 

Intern bokföring, Granskningsattest, Elektronisk attest 
interndebitering, köp besl utsattest 

Elektronisk B eslutsattest Elektronisk attest Utfärdare av bokföringsordrar 
bokföringsorder registreras i systemet. Särskilt 

attestregister upprättas för 
elektroniska bokföringsordrar. 



Kontrollerna sammanfattas i ett kontrollschema, bilaga 1 till dessa 
tillämpningsanvisningar. 

4 § Kontrollernas utformning och utförande 

1. När minst två kontroller skall göras skall detta alltid ske av två olika 
personer. 
2. Kontrollansvarig beslutsattesterar ej transaktioner till sig själv eller 
närstående, "egna" kursavgifter, mobiltelefonkostnader etc. 
3. Underställd personal skall inte beslutsattestera överordnads 
transaktioner enligt punkt 2. 

Kontroll med hjälp av IT-stöd sker genom elektronisk attest. Behörighet att 
få tillgång till systemet för elektronisk fakturahantering och elektronisk 
attest beslutas av närmaste chef. Registrering av behörighet görs av 
systemförvaltare efter beslut. 

6 § Genomförda kontroller 

Manuell attest dokumenteras i form av namnteckning. Elektronisk attest 
dokumenteras i systemet för elektronisk hantering. 

Register över användare som tilldelas elektronisk attest förvaras 
tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial enligt dokumenthanteringsplan. 
Detta gäller även loggar över registerförändringar som gäller användare och 
attestanter. 



~8§~X Tillämpningsanvisningar bilaga 1 
Kontrollschema verifikationer 

Obllgatorilll.a attester 

Kontroller Prt.11t11tlon Pris/belopp Kvalitet Villkor Bu!ut Jkhör~bct Kont..ring Formalia Mottagnlni: Bestlilning-/ Btslut Behtirighct Extra 
granskning 

'fyp •v verifikation 

Leverantörsfaktwor, övr utbetalningar X X X X X X X X 0 0 0 

Bidrags.utbetalningar frän FRI X X X X X X X 0 0 0 

Looebokfflring X X X X 0 0 0 

Bolctbring individ- och filmiljoomsorgs- X X X X X 0 0 0 
sysicm 

F ö rrådssystcm s s s s s 
Bokföri11gsorder X X X X 0 

Dagbokföring, utbetalningar X X X X X X X X 0 0 

DagbokR>ri ng, in betalningar s s s s s s 
F~ta fbrdelningar: s~d, intemhyr11., m.m. X X X X X 0 0 

Kapitalkostnader X X X X X 0 0 

Inllllrn:r, fakturering X X X X X X 

Ekktfon.isb verilikmtioner 

Elektrrmlskl iiverforrla fakturor (ED!): 

Varor: automatisk matchning mot pris! ista X M X M X M M M 0 0 

Varor: utan automatisk matchning X X X M X M M M 0 0 

Abonoemang Hel, telefoni med automatisk M M M X M M M 0 
matchning mot prislis!a 

Abonnemang ex el, telefoni utan automatisk X X M X M M M 0 0 
matchning 

Scannade fakturor X X X X X M X M 0 0 

Internbokföring, kostnadsfördel ning X X X M X M 0 0 0 

lnterndebit:eri ng, sa lj xs xs xs M xs M 0 0 0 

Interndebitering, köp X X X M X M 0 0 0 

Elektronisk bokföringwrder X X X X X M X M 0 

X=kontroll skall ske, M=kontroll görs maskinellt, O= obligatorisk attest, S=stickprovskontroll 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-07-17 
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Kommunledningsförvaltning 
Susanne Rönnefeldt Berg 
0479528402 
susanne.berg@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Policy och strategi  för internationellt arbete
Dnr KS/2016:578 030  

Kommunledningsförvaltning förslag till kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Anta föreslagen Policy för internationellt arbete rev 180717.

Anta föreslagen Strategi för internationellt arbete rev 180717.

Sammanfattning av ärendet
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1 Allmänt 

Syftet med Policy för internationellt arbete Osby kommun är att skapa en 
grund och ett gemensamt ramverk för det internationella arbetet. Policyn är 
kommunövergripande och gäller för alla verksamheter inom Osby kommun. 
Till policyn kopplas en tidsbegränsad strategi. Policyn ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
Allt internationellt arbete i Osby kommun ska ligga i linje med kommunens 
politiska viljeinriktning och övriga utvecklingsarbete samt vara en integrerad 
del av den ordinarie verksamheten. Vi ska arbeta internationellt för att höja 
vår kompetens på olika områden samt för att möjliggöra ett utökat utbyte av 
varor och tjänster, men vi ska även dela med oss av våra erfarenheter och vår 
kunskap. 
 
Vi ställs inför ständiga samhällsutmaningar. För att möta dessa krävs 
omvärldsbevakning och ett proaktivt tänkande. 

2 Internationellt arbete 

Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling, 
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt 
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del 
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern 
finansiering i form av bland annat EU:s fonder och program ska undersökas 
och utvärderas vid allt utvecklingsarbete. Medel kan också sökas från 
kommunala, regionala, nationella och internationella kommittéer, 
institutioner, stiftelser och fonder. Samtliga ansökningar av extern 
medfinansiering bör föregås av en verksamhetsanalys, där utvecklingsbehov 
vägs av mot beslutade/uppsatta mål.  

2.1.1 Vänorter 
Osby kommun har två stycken vänorter. De är Gribskov kommun i Danmark 
och Kretinga i Litauen. 

3 Organisation och ansvar 

Kommunfullmäktige antar policy för internationellt arbete för Osby 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen antar strategi för internationellt arbete för Osby 
kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och samordning 
av det internationella arbetet samt för uppföljning.  
  
Respektive förvaltningsområde ansvarar för att internationellt arbete 
integreras i verksamheten. Förvaltningsområdena ska integrera det 
internationella perspektivet i sina respektive verksamhetsplaner, där 
prioriterade sak- och utvecklingsfrågor lyfts och insatser anges för att nå de 
strategiska områdena i strategin.  
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Förvaltningsområdena tar vid behov fram riktlinjer eller rutiner för arbetet. 
De ansvarar även för att internationellt samarbete och medfinansiering 
prövas i arbetet med att utveckla den egna verksamheten. 
Förvaltningsområdena har eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella 
arbete. Två kontaktpersoner från varje verksamhetsområde, som arbetar med 
internationella frågor, ska utses och ges utrymme och möjlighet att ingå i 
Lokala internationella rådet.  
 
EU-samordnaren från kommunledningsförvaltningen har 
samordningsansvar för Lokala internationella rådet, leder det strategiska 
arbetet och ska ses som intern central resurs och har ett 
kommunövergripande ansvar. EU-samordnaren har kunskap om 
EU/internationalisering och dess möjligheter ur ett kommunövergripande 
perspektiv. EU-samordnaren omvärldsbevakar, deltar i kontaktskapande 
aktiviteter samt finns tillgänglig för diskussioner av idéer. EU-samordnaren 
ansvarar för årlig sammanställning av verksamhetsområdenas rapporteringar 
av det internationella arbetet. 
 
I Lokala internationella rådet ingår förvaltningsområdenas kontaktpersoner 
för internationella frågor. Kontaktpersonerna ska med stöd av EU-
samordnaren ansvara för informations- och kunskapsförmedling inom 
respektive förvaltningsområde. Kontaktpersonerna har baskunskap om 
EU/internationalisering och dess möjligheter. Kontaktpersonerna 
omvärldsbevakar inom respektive förvaltningsområde, deltar i 
kontaktskapande aktiviteter och finns tillgängliga för att diskutera idéer. I 
lokala internationella rådet ska anteckningar föras vid varje möte. 
Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen ska fungera som vägledare 
för lokala internationella rådet. Lokala internationella rådet ska minst en 
gång om året rapportera sitt arbete för kommunstyrelsen och 
kommunledningsgruppen.  
 
Lokala internationella rådet består av nedanstående representanter: 
Kommunledningsförvaltningen 2 
Utbildning och arbete 2 
Samhällsbyggnad 2 
Barn och skola 2 
Vård och omsorg 2 

 
 EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala 

internationella rådet ska utses som representanter till Skåne Nordosts 
EU-kontor. 

 EU-samordnaren och en ordinarie samt en ersättare ur lokala 
internationella rådet ingår i Kommunförbundets Brysselnätverk. 

Information kring EU-arbetet och andra internationella frågor ska finnas på 
Osby kommuns hemsida. 
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1 Bakgrund 

Mycket har hänt de senaste åren, både lokalt och globalt, som påverkar den 
kommunala verksamheten och dess internationella arbete. För hundra år 
sedan dominerade Europa världen. Nu lever vi i ett Europa som domineras 
av världen. Under efterkrigstiden har västvärlden med dominans av USA 
varit ekonomiskt världsledande. Maktbalansen har under de senaste åren 
förskjutits och stora befolkningsrika länder som Kina, Indien, Ryssland och 
Brasilien får allt större betydelse för världsekonomin.  
 
2006 befann sig världen i högkonjunktur. En kraftig konjunkturnedgång har 
sedan dess allvarligt påverkat flera europeiska länder och därmed EU:s 
gemensamma ekonomi, samtidigt som fler länder har blivit EU-medlemmar. 
Det ställer nya krav och skapar behov av nya strategier på europeisk och 
nationell nivå. EU 2020-strategin är den övergripande och mest styrande 
strategin. Den ekonomiska styrningen inom EU medför ett gemensamt 
ansvarstagande och ett gemensamt regelverk.  
 
Europas strukturella svagheter 

 EU:s genomsnittliga tillväxt har strukturellt sett varit lägre än 
tillväxten hos våra viktigaste ekonomiska partner, till stor del till 
följd av en produktivitetsklyfta som har ökat under det senaste 
årtiondet. 

 Sysselsättningsnivån i EU är betydligt lägre än i andra delar av 
världen. Dessutom är européernas arbetsdagar kortare jämfört med 
vad som är fallet i USA eller Japan. 

 Befolkningens medelålder stiger allt snabbare. 

En ökad internationalisering – inte minst genom medlemskapet i Europeiska 
Unionen (EU) – skapar bland annat möjligheter till extern finansiering för 
utveckling och till värdefullt kunskapsutbyte inom och mellan 
medlemsländerna.  

2 Syfte 

Syftet med Strategi för internationellt arbete Osby kommun 2016-2020 är 
att skapa en gemensam och kommunövergripande strategi för det 
internationella arbetet. Strategin gäller således för alla verksamheter inom 
Osby kommun och utgår från den av kommunfullmäktige antagna policyn 
för internationellt arbete. Strategin fastställer även mål och inriktning för att 
det internationella arbetet ska ske i linje med kommunövergripande mål och 
vision.  

Med internationellt arbete menar Osby kommun alla typer av internationella 
kontakter avseende strategiska samarbeten inklusive extern medfinansiering. 
 
I Osby kommun ansvarar varje förvaltningsområde för att bevaka 
möjligheter till utveckling av sina verksamheter genom internationellt 
samarbete. Möjligheter att söka medel från EU:s olika fonder och program 
bör prövas inom samtliga kommunala områden. 
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3 Mål som påverkar Osbys internationella arbete 

3.1 EU 2020-strategin 

EU 2020-strategin är EU:s tillväxtstrategi för de kommande åren fram till år 
2020 och bildar grund för svenska regeringens nationella tillväxtprogram. 
Strategin ska hjälpa EU och dess medlemsländer att uppnå hög 
sysselsättning, god produktivitet och social sammanhållning. Viktiga 
områden som har pekats ut i budgetförhandlingar inom EU är innovation, 
forskning, utbildning, infrastruktur, unga och arbetet med 
klimatförändringar. Strategins genomförande ses som en förutsättning för ett 
konkurrenskraftigt Europa och har godkänts av varje medlemsland inom EU. 
 
Strategin föreslår tre prioriteringar som förstärker varandra: smart tillväxt, 
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Nationella mål har beslutats av Sveriges 
riksdag utifrån EU 2020-strategin. Kommunerna förväntas bidra till att 
Sverige når de uppsatta målen utifrån lokala förutsättningar. Flera kommuner 
och regioner har också integrerat målsättningarna i EU 2020-strategin i sina 
utvecklingsstrategier. För att säkerställa att strategin genomförs har EU 
infört en tydlig och effektiv ekonomisk styrning så att EU:s och 
medlemsländernas politik samordnas. De svenska nationella målen är: 

Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och 

innovation. 

 Minst 80 % av arbetskraften i förvärvsarbete, med särskilt beaktande 
av kvinnors förvärvsarbete. 

 4 % av BNP till FOU. 

Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och 

konkurrenskraftigare ekonomi. 

 Utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 %, förnybar energi ska 
uppgå till 50 %.  

Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och 

ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. 

 Högst 10 % ska sluta grund-eller gymnasieskola i förtid. 

 40-50 % ska ha avslutat minst 2-årig eftergymnasial utbildning. 

 Andelen som står utanför arbetsmarknaden ska minska, särskilt fokus 
på långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna. 

3.2 Samarbetskommittén Skåne Nordosts målbild 2020 

Samarbetskommittén Skåne Nordost har beslutat om en målbild 2020 
lydande: 
 

I målbild 2020 för Skåne Nordost ligger fokus på är att fler, främst 

ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan 16-29 har 

arbete, studieplats eller praktik. 
 
Med stöd från övriga samhällsaktörer har en färdplan mot denna målbild 
tagits fram. Parallellt med det gemensamma arbetet mot målbilden har 
kommunerna och övriga aktörer också ett antal egna aktiviteter och projekt 
som leder i denna riktning.  
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Fem fokusområden har uttalats inom Skåne Nordostsamarbetet: 

 Arbetsmarknad 
 Utveckling – kompetens 
 Utbildning 
 Infrastruktur 
 Boendeutveckling 

EU 2020 tangerar delar av SKNO:s övergripande mål. 

4 Strategiska områden för Osby kommun 2016-2020 

Det yttersta målet med Osby kommuns internationella arbete är att bidra till 
att uppfylla de kommunövergripande målen, men även för att bidra till 
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling, lokalt och globalt. Med 
begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, 
delta i internationella nätverk, omvärldsbevaka, exponera Osby 
internationellt samt att söka medel för och genomföra internationella projekt 
inom prioriterade områden. 

4.1 Vision 

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. Med detta menar vi 
att vi är tillgängliga, nära storstaden och hela Europa samtidigt som vi är 
nära den vackra naturen. Vi måste samtidigt vara på spåret när det gäller att 
bevaka vad som händer i vår omvärld och anpassa vår vardag efter 
omvärldens kommande utmaningar. 

4.2 Målområden 

4.2.1 Attraktiv boendekommun 
Det internationella arbetet ska bidra till att profilera Osby som en 
attraktiv kommun att bo, leva och verka i men även att besöka som turist. 

4.2.2 Utveckling och tillväxt 
Internationellt arbete ska leda till utveckling och tillväxt inom flera områden, 
såsom befolkningstillväxt, tillväxt i näringslivet, utveckling av våra 
verksamheters kvalitet och effektivitet genom EU-finansierade 
samarbetsprojekt, m.m. Kommunen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
vilket stämmer väl med EU:s mål om att främja en resurseffektivare, grönare 
och konkurrenskraftigare ekonomi. 

4.2.3 Trygghet hela livet 
Genom att samarbeta med nationella och internationella parter har vi 
möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter och därmed öka kvaliteten i 
våra verksamheter. Målen är att det ska ge oss en bättre och tryggare skola 
och omsorg samt bättre metoder att få individer att bli självförsörjande.  
Genom ett EU-samarbete kan vi också dela med oss av de erfarenheter vi har 
och på så sätt hjälpa till att utveckla andra kommuner i Sverige eller Europa.  
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5 Syfte med internationellt arbete 

Osby kommuns internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling, 
extern finansiering, strategisk påverkan och omvärldsbevakning samt 
kompetensutveckling. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del 
av kommunens verksamheter på alla nivåer och möjligheterna till extern 
finansiering i form av bl.a. EU:s fonder och program ska undersökas och 
utvärderas vid allt utvecklingsarbete.  

5.1 Verksamhetsutveckling  

Osby kommun ska ta aktiv del i internationellt samarbete som bidrar till att 
kommunen bättre kan genomföra sina uppgifter. Allt EU-finansierat 
utvecklingsarbete bör utgå från väl gjorda verksamhetsanalyser. 
Projektmedverkan ska bedömas efter samma kriterier som gäller för övriga 
utvecklingsfrågor. Behov och nytta ska styra det internationella arbetet, och 
det ska ses som en del i verksamhetsutvecklingen. Internationellt 
erfarenhetsutbyte, teknik- och kunskapsöverföring samt metodutveckling ska 
bidra till att skapa långsiktig nytta i kommunens verksamheter och till att de 
kommunala målen nås.  
I valet av samarbetspartner styr sakfrågan och inte geografin. Nyttan för 
verksamheten ska stå i fokus. De samarbetsområden som anses tillföra 
verksamheten en eller flera nyttoaspekter ska prioriteras och först därefter 
väljs den geografiska inriktningen. 

5.2 Extern finansiering 

Kommunens verksamheter överväger alltid möjligheten för delfinansiering 
av sin verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt 
finansierade projekt. 

5.3 Strategisk påverkan och omvärldsbevakning  

För att Osby kommun ska kunna inta ett proaktivt förhållningssätt och ha 
möjlighet att påverka centrala frågor krävs en effektiv omvärldsbevakning 
och att kommunen finns representerad på nationella och internationella 
arenor där denna strategiska påverkan är möjlig. Lagstiftning, influenser och 
händelser i omvärlden påverkar direkt eller indirekt Osbys utveckling och 
tillväxt. En stor del av den lagstiftning, som har direkt betydelse för 
kommunens verksamheter, härrör ursprungligen från EU. Ett aktivt 
nätverksarbete i närområdet för samarbete med andra kommuner och 
organisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt lobbyarbete.  

5.4 Kompetensutveckling 

Internationellt arbete ska ses som en tillgång för verksamhetsnyttig 
kompetensutveckling. Kommunen genomför kunskapshöjande insatser för 
att anställda ska kunna delta i det internationella arbetet. 
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6 Arbeta i projekt 

6.1 Behovsanalys 

Ett projekt föregås alltid av en behovsanalys som innehåller bakgrundsfakta 
och belyser ett behov. Därefter kan man välja att gå vidare och göra en 
förstudie, som kan utföras: 

 I egen regi 
 Som ett mikroprojekt genom EU-medel 
 Som en verksamhetsanalys genom EU-medel 
 Respektive verksamhetsområdes utvecklingsplaner 

Förstudien kan leda till ett genomförandeprojekt alternativt kan man 
konstatera med hjälp av förstudien att man inte går vidare eller avvaktar. 

Resultatet av förstudien ska alltid förankras i politiken. 

6.2 Tillvaratagande av projektresultat 

En plan för tillvaratagande av projektresultat ska finnas redan vid 
ansökningstillfället. 

6.3 Utvärdering 

Ett projekt ska alltid utvärderas, och varje verksamhetsområde ansvarar för 
sin interna uppföljning av det internationella arbetet. En komplett 
uppföljning avseende budget, erhållet bidrag, medfinansiering, syfte och 
uppnådda resultat ska göras årligen. Denna presenteras i Lokala 
internationella rådet och i kommunledningsgruppen vid nästkommande års 
början. Utvecklingsmöjligheterna ska tas tillvara och plan för vidare arbete 
ska presenteras. 

7 Ekonomi och politiska beslut 

I de flesta EU-program krävs offentlig medfinansiering (ca 25-50%). 
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel eller arbetad tid – t.ex. från 
anställda i Osby kommun.  
 
Beslutsvägarna kring EU- och andra internationella projekt bör vara så korta 
som möjligt. Varje nämnd ansvarar för verksamhetsspecifika projekt och 
avsätter medel för finansiering. Kommunövergripande projekt ansvarar 
kommunstyrelsen för. 

8 Kunskapsspridning om internationella frågor 

För att medvetandegöra och öka det internationella arbetet i Osby kommun 
krävs ständiga och aktiva åtgärder: 

 Informationsinsatser för olika personalgrupper. 
 Fortbildning för kommunens representanter i lokala internationella 

rådet. 
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 Inom olika led inhämta kunskap från EU-kontoret i Skåne Nordost 
och från andra kommuner och organisationer som kommit långt med 
internationellt arbete. 

 Ständig förkovring via webb och litteratur. 
 En förvaltningsspecifik rutin till strategin tas fram av respektive 

nämnd. 

9 Samverkan 

Inom Osby kommun ska vi på olika sätt utveckla samverkan kring EU- och 
internationella frågor inom olika led, exempelvis: 

 Politiskt 
 I chefsgruppen 
 Mellan olika verksamhetsområden 
 Inom våra verksamhetsområden 
 Med våra berörda fackliga organisationer 
 Inom befintliga och nya nätverk 
 Med EU-kontor Skåne Nordost 
 Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk 
 Inom Leader-området Skånes Ess 
 Tidigare vänortsarbetet ersätts av tidsbegränsade internationella 

partnerskap inom det specifika ämnesområdet. Däremot prioriteras 
tidigare vänorter när man ska knyta internationella kontakter. I övrigt 
bör medlemsstater runt Östersjöområdet prioriteras. 
 

Möjlighet till transnationellt samarbete ska beaktas vid ansökningar av 
medel från EU. 
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Kommunledningsförvaltning förslag till kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta.

Anta Riktlinje för Rådet för trygghet och hälsa reviderad 2018-06-15.

Sammanfattning av ärendet

Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan mellan olika 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby kommun leds arbetet med 
trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).
Riktlinje för Rådet trygghet och hälsa antogs av kommunstyrelsen 2017-05-17 och ska 
årligen revideras. Om innehållet i dokumentet påverkas av ändringen ska riktlinjen antas 
på nytt i kommunstyrelsen. I samband med den årliga revideringen lades det till en 
samverkansgrupp skola-socialtjänst-fritidsgård-polis, som kommer att arbeta operativ och 
tar årligen fram prioriterade förebyggande insatser utifrån beslutade fokusområden och 
mål.
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Rådet för Trygghet 
och hälsa

Gemensam 
aktivitetsplan

Arbetsgrupp

Skola-
socialtjänst-

fritidsgård-polis

1 Allmänt 

Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan 
mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby 
kommun leds arbetet med trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet 
och hälsa (RTH).  

1.1 Kommunens övergripande målområden 

Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit fram tre målområden: 
 Attraktiv boendekommun 
 Utveckling och tillväxt 
 Trygghet hela livet 

2 Syfte 

Rådet är en styrgrupp för att sätta mål för främjande och förebyggande 
arbete inom områdena trygghet och hälsa. Rådet ska i samverkan ta fram 
fokusområden under treårsperioder som främjar utveckling, trygghet och 
hälsa samt betona förebyggande insatser. Rådet ansvarar för att hälso- och 
trygghetsfrågor kommer in i kommunens strategiska arbete.  

3 Mål 

Rådet ska genom främjande och förebyggande arbete verka för en förbättrad 
folkhälsa och öka både den faktiska och den upplevda tryggheten i alla 
åldersgrupper hos kommunens invånare.  

4 Organisation och verksamhet 

 
  

 
Rådet fungerar som styrgrupp och tar fram fokusområden och mål. 
Fokusområdena tas fram för en treårsperiod och målen följs upp årligen och 

Styrgrupp 
strategisk nivå

Taktisk nivå

Operativ nivå
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revideras vid behov. I rådet är alla förvaltningschefer representerade, och ser 
därigenom till att alla fokusområden och mål är kända i sin organisation. 
Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och förebyggande 
aktiviteter inom såväl trygghet som hälsa i samverkan med interna och 
externa aktörer.  
Osby kommuns utvecklargrupp fungerar som arbetsgrupp i organisationen 
kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Arbetsgruppen tar utifrån fokusområden 
och mål fram indikatorer och aktiviteter. 
Samverkansgruppen skola-socialtjänst-fritidsgård-polis arbetar operativt i 
organisationen kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Samverkansgruppen tar 
varje år fram prioriterade förebyggande insatser utifrån beslutade 
fokusområden och mål. 
En gemensam aktivitetsplan skapas av arbetsgruppen där det framgår vilka 
fokusområden som ska belysas och vilka mål, indikatorer, aktiviteter som 
ska genomföras. Aktivitetsplanen sammanställs och följs upp i kommunens 
verktyg för uppföljning och analys. 
Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp aktivitetsplanen, samt redovisa för 
rådet på rådsmötena. Samverkansgruppen dokumenterar sitt arbete och 
redovisar till Rådet för trygghet och hälsa två gånger per år. 
I slutet av varje år rapporterar Rådet för trygghet och hälsa det arbete som 
bedrivits under gångna året och hur väl målen uppfyllts. Uppföljning och 
analys sker i vårt system för planering och uppföljning av verksamhet. 
Rapporten presenteras i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige samt ska 
synliggöras i samtliga förvaltningar. Rapporten publiceras på kommunens 
externa webbplats. 

 

5 Rådets uppgifter 

 Ska vara en styrgrupp för områdena trygghet och hälsa. 

 Rådets ordförande ska årligen rapportera rådets arbete till 
kommunfullmäktige. 

Årsberättelse
Gemensam 

lägesbild

Framtagande av 
fokusområden

Ta fram 
aktiviteter 

utifrån 
prioriterade 

fokusområden

Aktivitetsplan tas 
fram som 

kommuniceras i 
verksamheterna

Uppföljning av 
genomförda 
aktiviteter
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 Rådet tar del av den omvärldsanalys utvecklargruppen tar fram där 
förändringar utifrån trygghet och hälsa belyses. 

 Ta fram fokusområden under en treårsperiod. 

 Kvalitetssäkra arbetsgruppens aktivitetsplaner. 

 Informera om rådet internt och externt i kommunen.  

6 Arbetsordning för rådet 

Rådets ordförande bereder ärendena inför mötet tillsammans med 
kommunchef samt säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, samt föreslår 
en dagordning till rådsmötena. Ordförande leder rådsmötena. Sekreterare i 
rådet utses av kommundirektören. 

7 Rådets sammansättning 

Kommunstyrelsens ordförande 
1 oppositionspolitiker 
Kommundirektör 
Förvaltningscheferna 
Polisen 
VD Osbybostäder 
Näringslivsrepresentant 
Säkerhetssamordnare 
Folkhälsostrateg 

8 Rådsammanträden 

Sammanträden hålls fyra gånger per år och läggs ut på sista 
rådssammanträdet på gångna året. Extra sammanträden ska hållas om rådets 
ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast 
14 dagar före rådets sammanträde. Protokoll ska justeras av ordförande och 
kommunchef och därefter sändas ut till alla rådets ledamöter samt publiceras 
på kommunens hemsida. 

9 Ekonomi 

Rådet har en tilldelad budget som ska täcka kostnader för deltagandet i rådet, 
fortbildning/föreläsningar och administration.  

10 Fastställd och ändring av riktlinje 

Riktlinjen fastställs av kommunstyrelsen. Ändring av riktlinjen kan 
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen. 
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Intern styrning och kontroll - Policy
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Kommunledningsförvaltning förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta.

Anta föreslagen Policy intern styrning och kontroll.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen finns bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Intern kontroll 
är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, 
processer och rutiner. Interna kontrollsystemet måste utformas utifrån en helhetssyn på 
verksamheten, dess mål och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med 
den interna styrningen och kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i 
verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert.

Policyn gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för de bolag där 
kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.
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1 Intern styrning och kontroll
I kommunallagen (KL) finns bestämmelser om intern kontroll och 
riskhantering. Intern kontroll är en central del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner. Interna 
kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten, dess 
mål och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den 
interna styrningen och kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i 
verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert.

1.1 Policyns syfte
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att 
nämnder/bolagsstyrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de 
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig 
nivå säkerställa:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.
Den interna styrningen och kontrollen syftar även till att ta fram förslag till 
förbättringar och förändringar av verksamheten.

1.2 Omfattning och avgränsningar
Denna policy gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för 
de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.

1.3 Revidering av policyn
Policyn för intern styrning och kontroll ska årligen utvärderas för att pröva 
dess ändamålsenlighet.

2 Styrande principer

2.1 Risk och väsentlighetsanalys
Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin styrning årligen genomföra 
och aktualitetspröva en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten. 
Risk- och väsentlighetsanalysen ska även göras inför förändringar i 
verksamheten eller vid ändrade krav i lagar, regler och styrdokument.
Risk- och väsentlighetsanalysen ska uppmärksamma och hantera de risker 
som kan leda till väsentliga brister i verksamheten eller som hindrar 
organisationen från att fullgöra givna uppdrag och nå uppsatta mål.
En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka risker 
som finns i verksamheten. Riskerna ska bedömas utifrån sannolikhet och 
konsekvens. Såväl påverkbara som inte påverkbara faktorer som kan inverka 
på verksamheten ska ingå i analysen.

2.2 Åtgärder
Vid behov ska åtgärder sättas in för att eliminera riskerna eller, om detta inte 
är lämpligt, minimera den negativa effekten  om de inträffar.
Åtgärder för att upptäcka risker ska planeras och genomföras kontinuerligt 
som en grund för ständiga förbättringar. Nämnden/bolagsstyrelsen ska 



informeras om allvarliga brister och vilken åtgärd som föreslås med 
anledning av dessa. 

2.3 Ansvarsfördelning
Den interna kontrollen involverar samtliga anställda och förtroendevalda och 
det krävs att samtliga medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig 
kunskap om den interna kontrollens syfte och funktion. Cheferna bär 
ansvaret gentemot sina medarbetare att informera dem om intern styrning 
och kontroll.
Kommunfullmäktige 
Har det övergripande ansvaret och ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet och av större vikt, såsom policy för intern styrning och 
kontroll.
Kommunstyrelsen
Leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter samt har 
uppsikt över kommunens verksamhet (KL 6 kap 1 §). I detta ligger ett ansvar 
för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov föreslå kommunfullmäktige 
nödvändiga uppdateringar, samt för att anta riktlinjer för tillämpning av 
denna policy.
Nämnder och bolagsstyrelser
Ska inom varje område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och policys som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
(KL 6 kap 6 §).
Kommundirektören 
Ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 
Kommundirektören ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta 
riktlinjer inom olika verksamhetsområden. Riktlinjerna ska antas av 
kommunstyrelsen.
Förvaltnings- och bolagschefer
Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att se till att nämnden eller 
bolagsstyrelsen löpande under året får information om hur internkontrollen 
fungerar. Brister i internkontrollen ska snarast rapporteras till nämnden eller 
bolagsstyrelsen.
Förvaltnings- och bolagschefen ansvarar för att arbetssättet för att uppnå god 
internkontroll är väl etablerat i den egna verksamheten.
Övriga chefer
Övriga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna 
riktlinjer för intern kontroll samt informera övriga anställda om riktlinjernas 
innebörd. De ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.
Medarbetare
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer i sin arbetsutövning. 
Varje anställd ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att 
upptäcka fel och brister kommer till närmaste överordnads kännedom.
För att skapa kunskap hos medarbetarna bör chefer använda sig av:

 Chefs- och arbetsledarträffar.

 Arbetsplatsträffar.



 Medarbetarsamtal.

 Introduktion av nyanställda

3 Uppföljning av intern kontroll

3.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den 
interna kontrollen inom dess verksamhetsområden. Till grund för sin 
styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade 
verksamheten.

3.2 Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys ska 
tydliggöra vilka hot som föreligger som följd av påverkbara eller 
opåverkbara risker, och som kan inverka på verksamhetens möjlighet att 
uppnå uppsatta mål. Med utgångspunkt i denna upprättas en 
internkontrollplan.
Den interna kontrollplanen ska innehålla:

 Vilka kontrollområden (rutin/system) som ska följas upp.

 Vilka kontrollmoment som ska göras.

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.

 När rapportering ska ske och till vem.

 Metod.

 Genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

3.3 Uppföljning av intern kontrollplan
Nämnd/styrelse ska i samband med verksamhetsberättelsens inlämnande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen. Misstanke om brott ska omedelbart 
rapporteras till närmsta chef.
Kommunstyrelsen ska löpande följa upp hur arbetet med intern styrning och 
kontroll bedrivs i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska med 
utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av 
förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. Rapportering ska årligen 
ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta görs i 
anslutning till årsredovisningen. Åtgärder återrapporteras och följs upp i 
samband med delårsbokslutet per 31 augusti.
Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redogöra för utfallet 
av kommunens samlade interna kontroll till kommunfullmäktige. I detta 
ingår att göra en bedömning av om en tillräcklig systematik avseende intern 
kontroll tillämpas i kommunkoncernen.
Revisorerna granskar att den interna kontrollen som görs inom 
kommunstyrelsen är tillräcklig (KL12 kap 1 §) och rapporterar enbart till 
kommunfullmäktige som är deras uppdragsgivare.



3.4 Dokumentation
Risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna 
plan ska dokumenteras. Detta inbegriper även att de granskningsmoment 
som genomförs under året ska dokumenteras. Det ska utifrån 
dokumentationen från uppföljningen vara möjligt att upprepa de kontroller 
som genomförts, vilket innebär att kontrollmetoden och urvalet behöver 
beskrivas.
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Hej! 
Jag vet inte om detta ska diarieföras? Jag har skickat ut policy och riktinje för intern styrning och kontroll 
till våra kommunala bolag som vi äger minst 50% av och fått detta svar. 

Vänliga hälsningar 
Susanne 

Susanne Rönnefeldt Berg 
Utvecklingsstrateg 
Osby Kommun, kommunledningsförvaltningen 
Tel.nr: 0479-528 402 
Mobilnr: 0709-318 402 
www.osby.se 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 2 O 

Dlarienr. 

fa/201~: S71.J 

-R,S /UJ I fJ : S ö'-( 

Ärendetyp 

0/2 

~IZ. 

> > > Lars-Erik Svensson <larserik.svensson52@gmail.com> 2018-07-19 17:51 > > > 
Hej C-M och Susanne 

Mina kommentarer till dessa dokument. 

• Jag ifrågasätter om de kommunala bolagen överhuvudtaget skall omfattas av dessa dokument. 
Ägaren, kommunen, upprättar ägardirektiv och för övrigt gäller Aktiebolagslagen för bolagen. 
Möjligen kan man ta med vissa delar av innehållet i ägardirektiven, men jag är ju ingen "jurist" 
och tycker att frågan i alla fall skall ställas till våra externa revisorer om det är rekommendabelt, 
eller överhuvudtaget förenligt med Aktiebolagslagen att bolagen omfattas av dessa dokument. 

• "Intern styrning och kontroll Riktlinjer" ... Oavsett ovan är punkt 4.4 helt fel... En bolagsstyrelse 
kan aldrig rapportera till en Kommunchef ... 

• "Intern styrning och kontroll Policy" ... Oavsett översta punkten så gällande punkt 2.3 
Kommundirektören kan aldrig citat:. .. "leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en 
god intern kontroll" då det gäller bolagen, som jag ser det är detta Bolagsstyrelsemas ansvar. 

• Så till sist en fundering med tanke på dokumentens syfte ... Vilken styrning och kontroll har 
Kommunstyrelsen när man på delegation delegerat till tjänstemän att t.ex. teckna hyresavtal 
utan beloppsgränser? Syftet med dessa dokument stärker mej i uppfattningen att 
delegationsordningen måste få en genomlysning, så att inte stora ekonomiska beslut inte kan 
tas på delegation. 

Med vänliga hälsningar 
... och önskar er en skön sommar ... 

/Lars-Erik 
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18 juli 2018 kl. 08:33 skrev Carl- Magnus Nilsson <carl -magnus@fiarrvarmeosby.se>: 

Hej 

Detta är i högsta grad en styrelsefråga så va r vänliga och läs, begrunda och lämna 
synpunkter ant ingen direkt t ill Susanne senast den 19 augusti eller till mig några dagar 
tidigare så att Jag kan sammanställa ett gemensamt svar direkt från respektive bolag. 

Vänligen 
Carl-Magnus Nilsson 

Från: Susanne Rönnefeldt Berg [rnailto:susanne.berq@osby.se) 
Skickat: den 16 juli 2018 14:04 
Till: Carl-Magnus Nilsson; Kent Lunden 
Ämne: Förslag till riktlinje och policy för intern styrning och kontroll 

Hej! 
Jag håller på att ta fram en riktlinje och en policy för intern styrning och kontroll, och 
dessa bör även omfatta våra kommunala bolag där vi äger mer än 50%. Det innebär att 
Osbybostäder, Fjärrvärme i Osby och Industrihus omfattas av dessa. 

Jag tänkte ta upp dessa redan på augustisammanträdet eftersom jag slutar i Osby 
kommun i september, så jag är tacksam om ni har möjlighet att läsa igenom och lämna 
synpunkter före 19 augusti. Skicka gärna till era respektive politiker för synpunkter! 

Ha en fortsatt skön sommar! 

Vänliga hälsningar 
Susanne 

Susanne Rönnefeldt Berg 

Utvecklingsstrateg 

Osby Kommun, kommunledningsförvaltningen 

Tel.nr: 0479-528 402 

Mobilnr: 0709-318 402 

www.osby.se 

< Riktlinje intern styrning och kontroll.docx> < Policy intern styrning och kontroll.docx> 
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Kommunledningsförvaltning 
Susanne Rönnefeldt Berg 
0479528402 
susanne.berg@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Intern styrning och kontroll - Riktlinje
Dnr KS/2018:503 012  

Kommunledningsförvaltning förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta.

Anta föreslagen Riktlinje för intern styrning och kontroll.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjen för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar 
av verksamheten.

Beslutsunderlag

Riktlinje för intern styrning och kontroll.

 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Petra Gummeson

Utvecklingsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg

Petra Gummeson Susanne Rönnefeldt Berg 
Kommunchef Utveckingsstrateg 

http://www.osby.se/


 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.
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1 Intern styrning och kontroll

1.1 Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelse upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga 
de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och 
förändringar av verksamheten.

1.2 Omfattning
Denna riktlinje gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för 
de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.

1.3 Revidering
Riktlinjen för intern styrning och kontroll ska årligen utvärderas för att pröva 
dess ändamålsenlighet.

2 Tillämpningsanvisningar

2.1 Syfte
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att nämnder och bolagsstyrelser 
vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad 
och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast 
ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla 
förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.
Målet ändamålsenligt och kostnadseffektivt och kostnadseffektiv verksamhet 
innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet 
samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till 
fastställd verksamhetsidé och mål.
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att nämnder och bolagsstyrelser samt chefer ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 
samt övrig relevant information om verksamheten och dess 
resursanvändning. 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m. innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter.

3 Planering
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll, att en intern kontrollorganisation upprättas och att denna 
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Juli

April

utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen skall inför 
varje verksamhetsår besluta om en ny internkontrollplan. Kommunstyrelsen 
kan också besluta om att olika granskningsområden väljs ut utifrån den 
riskbedömning som gjorts. 
Kommunstyrelsen skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt. Detta 
gäller för förvaltningens ledning, funktioner, verksamheter samt nämnder 
och bolag.

Uppföljning intern 
kontroll 

föregående år

Planering intern 
kontroll 

kommande år

Kommun-
gemensamma 
internkontroll-

punkter

Återrapportering  
åtgärder 
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Förvaltnings-
specifika 

internkontroll-
punkter 
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Beslut 
internkontroll-

punkter 
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Bild 1: Årshjul intern kontroll. 
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4 Genomförande
I genomförandeprocessen ingår fyra olika delmoment. 

4.1 Risk- och väsentlighetsanalys
Kommunstyrelsen tar årligen fram 2-3 kommungemensamma 
kontrollpunkter, som alla förvaltningar följer upp. Dessa tas fram och 
beslutas tillsammans med nämndmål och budgetramar i juni. 
Därefter tas en risk- och väsentlighetsanalys fram i förvaltningens ledning, 
verksamheter, bolag och nämnder. Syftet med detta delmoment är att få fram 
aktuella risker, riskbedöma dessa och avgöra vilka som skall finnas med i 
intern kontrollplanen.

4.2 Kontrollåtgärder
Delmomentet innebär att de risker man bedömt som allvarligast och /eller 
mest angelägna att arbeta med, sammanställs i en intern kontrollplan för 
beslut i kommunstyrelsen. Beslutad intern kontrollplan lämnas över till 
kommunens revisorer.
Intern kontrollplanen består av de mest övergripande riskerna, d.v.s. de som 
framkommit i riskanalyserna genomförda i nämnderna, förvaltningarna och 
bolagen samt de kommungemensamma internkontrollpunkterna. 

4.3 Uppföljning
Tredje delmomentet innebär löpande kontroll av kontrollaktiviteter under 
året och därefter uppföljning av de utförda kontrollerna samt uppföljning av 
åtgärder i samband med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen 
rapporteras till förvaltningens ledning och verksamheter samt till respektive 
nämnd och bolagsstyrelse.

4.4 Rapportering till kommunstyrelsen
Det sista delmomentet innebär att rapporten kring uppföljningen av antagen 
intern kontrollplan upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen 
tillsammans med årsredovisningen. Rapporten skall samtidigt överlämnas till 
kommunens revisorer.

5 Återrapportering av åtgärder
De åtgärder som rapporterats i samband med uppföljningen av intern 
kontrollplanen återrapporteras i kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslutet för att se om åtgärderna gett något positivt resultat under 
årets första månader.
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Kommun - Vd: Re: Förslag till riktlinje och policy för intern styrning och kontroll 

Från: Susanne Rönnefeldt Berg 

Till: Kommun 

Datum : 20 l 8-07-20 08:06 
Ärende: Vd: Re: Förslag till riktlinje och policy ffir intern styrning och kontrolJ 

Hej! 
Jag vet inte om detta ska diarieföras? Jag har skickat ut policy och riktinje för intern styrning och kontroll 
till våra kommunala bolag som vi äger minst 50% av och fått detta svar. 

Vänliga hälsningar 
Susanne 

Susanne Rönnefeldt Berg 
Utvecklingsstrateg 
Osby Kommun, kommunledningsförvaltningen 
Tel.nr: 0479-528 402 
Mobilnr: 0709-318 402 
www.osby.se 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 2 O 
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> > > Lars-Erik Svensson <larserik.svensson52@gmail.com> 2018-07-19 17:51 > > > 
Hej C-M och Susanne 

Mina kommentarer till dessa dokument. 

• Jag ifrågasätter om de kommunala bolagen överhuvudtaget skall omfattas av dessa dokument. 
Ägaren, kommunen, upprättar ägardirektiv och för övrigt gäller Aktiebolagslagen för bolagen. 
Möjligen kan man ta med vissa delar av innehållet i ägardirektiven, men jag är ju ingen "jurist" 
och tycker att frågan i alla fall skall ställas till våra externa revisorer om det är rekommendabelt, 
eller överhuvudtaget förenligt med Aktiebolagslagen att bolagen omfattas av dessa dokument. 

• "Intern styrning och kontroll Riktlinjer" ... Oavsett ovan är punkt 4.4 helt fel... En bolagsstyrelse 
kan aldrig rapportera till en Kommunchef ... 

• "Intern styrning och kontroll Policy" ... Oavsett översta punkten så gällande punkt 2.3 
Kommundirektören kan aldrig citat:. .. "leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en 
god intern kontroll" då det gäller bolagen, som jag ser det är detta Bolagsstyrelsemas ansvar. 

• Så till sist en fundering med tanke på dokumentens syfte ... Vilken styrning och kontroll har 
Kommunstyrelsen när man på delegation delegerat till tjänstemän att t.ex. teckna hyresavtal 
utan beloppsgränser? Syftet med dessa dokument stärker mej i uppfattningen att 
delegationsordningen måste få en genomlysning, så att inte stora ekonomiska beslut inte kan 
tas på delegation. 

Med vänliga hälsningar 
... och önskar er en skön sommar ... 

/Lars-Erik 
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18 juli 2018 kl. 08:33 skrev Carl- Magnus Nilsson <carl -magnus@fiarrvarmeosby.se>: 

Hej 

Detta är i högsta grad en styrelsefråga så va r vänliga och läs, begrunda och lämna 
synpunkter ant ingen direkt t ill Susanne senast den 19 augusti eller till mig några dagar 
tidigare så att Jag kan sammanställa ett gemensamt svar direkt från respektive bolag. 

Vänligen 
Carl-Magnus Nilsson 

Från: Susanne Rönnefeldt Berg [rnailto:susanne.berq@osby.se) 
Skickat: den 16 juli 2018 14:04 
Till: Carl-Magnus Nilsson; Kent Lunden 
Ämne: Förslag till riktlinje och policy för intern styrning och kontroll 

Hej! 
Jag håller på att ta fram en riktlinje och en policy för intern styrning och kontroll, och 
dessa bör även omfatta våra kommunala bolag där vi äger mer än 50%. Det innebär att 
Osbybostäder, Fjärrvärme i Osby och Industrihus omfattas av dessa. 

Jag tänkte ta upp dessa redan på augustisammanträdet eftersom jag slutar i Osby 
kommun i september, så jag är tacksam om ni har möjlighet att läsa igenom och lämna 
synpunkter före 19 augusti. Skicka gärna till era respektive politiker för synpunkter! 

Ha en fortsatt skön sommar! 

Vänliga hälsningar 
Susanne 

Susanne Rönnefeldt Berg 

Utvecklingsstrateg 

Osby Kommun, kommunledningsförvaltningen 

Tel.nr: 0479-528 402 

Mobilnr: 0709-318 402 

www.osby.se 

< Riktlinje intern styrning och kontroll.docx> < Policy intern styrning och kontroll.docx> 
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Serviceförvaltningen 
/HandläggareNamn/ 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Redovisning av ej besvarade/obesvarade medborgarförslag – 
oktober 2018    
Dnr KS/2018:155 000  

Serviceförvaltningen förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag – oktober 2018, 
godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Ett nytt medborgarförslag har inkommit sedan den 28 februari.

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag – oktober 2018”, 
daterad den 13 juli 2018.

Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders 
arbetsformer, fastställda i Reglementet för Osby kommun, ska de medborgarförslag som 
inte beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för 
kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige 

http://www.osby.se/
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informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för 
kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också 
redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska 
kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av medborgarförslagen.

Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.

Serviceförvaltningen redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har 
behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen den 23 april 2018.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Benny Nilsson Robin Skoglund  

Kanslichef/Kommunjurist Kommunsekreterare 



Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2018-07-23

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat/obesvarat 
av 
kommunfullmäktige

Beredning Kommentar

Medborgarförslag – 
Skötselplan av 
skyltar. 
(KS/2017:790)

Anders Ivarsson 2017-12-12 2018-03-26, § 24 - Behandlas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag – 
Använd kalciumklorid 
istället för 
magnesiumklorid 
(KS/2018:225)

Anders Ivarsson 2018-03-28 2018-04-23, § 35 SHBU 2018-06-25, § 64 Anmäld till kommunstyrelsen 
2018-08-22.





M Gmail Bengt-Åke Holmgren <bengan555@gmail.com> 

Lån 
1 meddelande 

Göran Oahlquist <ga.dahlquist@gmail.com> 6 augusti 2018 22:22 
Till: Bengt-Åke Holmgren <bengan555@gmail.com>, Micke Svensson <mickeosbyik@gmail.com>, Sven 
Arne Svensson <svename@marklunden.se> 

Utdrag ut Styrelseprotokoll fört den 20180806 

1; Osby IK,s styrelse beslutar att ansöka hos Osby kommun om att få en borgen och att låna 300.000:
på en tid om 7 (sju) år . 

.. , Sekr -• I """" ., - .,,;,;,.:.- .,,. .-,. ;I• ... • 'O • .. il • • .-1"" •• I• 

Göran Oahlquist 

OSBY KOMMUN 
Kom mu nstvrelsen 

2018 -08- 1 3 

Diarienr. Ärendetyp 

~S/u;1g: fVJ O'I)-



BUDGET OSBY IK 2018-2019 
Intäkter 
Produkt Konto nr 
Försäljning/Kiosk Cafeteria 

Övrig Skattefri Försäljning 

Lotterier 

Publikintäkter 

Träningsavgifter 

Medlemsavgifter 

Reklamintäkter /Sponsring 

Hyresintäkter 

Statliga Kommunala Bidrag 

Cuper 

Klubb Astrid 

Extern sponsring 

Supportrar 

Summa 

Utgifter 

Produkt 
Inköp /Kiosk/ Cafeteria 

Övriga inköp, direkta kostnade 

Bussresor 

Kontonr 

OSBY KOMMUN 
Kom munstyrelsen 

2018 -08- 1 5 

Dlarienr. Ärendetyp 
O}'j-f:::.S I 2t:118 . s r .J 

Budget 
3010 400000 

3012 160000 OIK Ringen, korv 

3100 20000 Halva Potten 

3110 150000 Entre sittplats, säi 

3130 120000 

3132 100000 

3150,318 700000 Inkl. 2 sponsorma 

3911 12000 Amatörhockey, m. 

3980 175000 

3175 80000 U8-U1 O plus korv! 

10000 

0 

15000 

1942000 

Budget 
4010 190000 

4011 

4100 

100000 

65000 



Förplägnad 4111 15000 

Kostnader för träning m.m. 4130 20000 

Spelarepriser 4134 5000 

Transfer 0 

Sjuk/Hälsovård 4160 10000 

Spelareutrustning 4200 350000 

Ordningsvakter 4306 2000 

Start & Registreringsavgifter 4308 70000 

Kurser /Utbildningar 4310 30000 

Lagkonton/U-sektionen 4320 75000 

Kostnad reklam, PR, sponsring 4500 20000 

Sponsorvård 4500 20000 

Kostnad lotterier 4510 3000 

Domarearvoden 4640 100000 

Hyreskostnader 5010 95000 

Hyra inventarier 5220 10000 

Förbrukningsmaterial 5410-5480 40000 Slip mm 

Repration & underhåll 5500 5000 

Annonsering 5910 20000 

Representation Avdragsgill 6071 0 

Kontorsmaterial 6110, 6211 15000 



• 

Försäkringar 6310 

IT-Tjänster, Bankkostnader 6540, 657 

Övriga kostnader 6590, 6999 

Cuper 4575 

Summa 

Spelarersättning 7222 

Reseersättning 7331, 7391 

Lön tränare, materialare 7220, 7221 

Löner kansli 7010,7210 

Arbetsgivareavgifter 7510 

Reklamskatt 2660 

Revisionskostnader 

Räntor 

Amortering banklån 

Summa 

Totalt utgifter 
Resu]tat 

15000 

15000 

5000 

25000 U8-U10 plus korv1 

1320000 

225000 

50000 

115000 

30000 

67000 

30000 

60000 

5000 

40000 

622000 

1942000 
0 



U!,t::SY KUMMUI\I 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 1 5 

Diarienr. 

Målsättning för Osby IK. 
KS/et:/8: .SY-3 

Genom att bygga upp Osby IK:s organisation från grunden med start via Hockeyskolan bli 

självförsörjande av egna spelare. 

A-lagets målsättning: Inom tre års tid åter vara ett etablerat Division två lag. 

Ärendetyp 

OYJ 

För fyra år sedan var vi några stycken i ledarstaben i Osby IK som kom fram till att v i måste börja 

fundera över hur vi får fler att spela ishockey. Då hade vi tappat spelare som gjorde att vi endast 

hade U-lag upp till åldern 12 år. I samband med detta började Svenska Ishockeyförbundet inse 

att det såg likadant ut i landet med färre spelare inom ishockeyn och därför skapade något som 

kallas för " rekryteringskampanjen". Osby IK gick med direkt i denna och nu när vi går in på fjärde 

året ser vi resultatet. Säsong 2018-2019 har vi lag i alla åldrar upp till och med 16 år. 

För att säkerställa att behålla spelare som spelar i äldsta åldersgruppen U16/ Al , kommer vi att 

kontakta skolan för att förhoppningsvis få använda friit val till hockeyträning på skoltid i nionde 

klass. 

Redan nu har vi haft kontakt med Ekbackeskolan och glädjande nog kommer vår nya A

lagstränare Teemu Elomo bli ansvarig för Hockeyprofi l på gymnasiet. Vårt lag U16/Al kan med 

ovanstående få en nat urlig väg in till Ekbackeskolan. Då kommer Osby IK att ha ett juniorlag 

(J18)för första gången sedan säsong 2011-2012. För att hitta ett J20 lag i spel, får man gå tillbaka 

till säsong 04-05. Målsättning: J18 säsong 19/20 och J20 säsong 20/21. 

Genom rekryteringskampanjen hoppas vi att Hockeyskolan även till denna säsong får fler 

hockeyspelare inskrivna. Idag har vi ett fyrtiotal spelare inskrivna. Dock måste vi se t ill att fler 

tjejer och utrikesfödda provar på hockey. Osby IK tillhandahåller prova-på-utrustning i 

Hockeyskolan för nya spelare. 

Glädjande är också att Osby kommun nu har sett till att det är möjligt att låna utrustning i 

Ishallen för att få möjlighet att prova på skridskoåkning. Detta möjliggör att fler kan börja spela 

hockey. 

Genom ovanstående är förhoppn ingen att Osby IK blir självförsörjande av spelare åter igen för 

all framtid, precis som vi var under 80-90 talet. 

Osby 2018-08-14 
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Räkenskapsåret 
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837000--6309 
2017-05-01 - 2018-04-30 

Balansräkning 
2018-04-30 2017-04-30 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
1383 Depositioner 8 000 8000 
Summa anläggningstillgångar 8 000 8000 

Omsättningstillgångar 
1460 Lager av handelsvaror 27 937 0 
1482 FÖRSKOTT DOMARERSÄTTN O SPELARE 0 5 332 
1510 Kundfordringar 14 592 12630 
1515 Osäkra kundfordringar -7 020 -7 020 
1630 Avräkning skatter & avg. -18 75 
1790 övr interimsfordringar 12 865 28 815 

1910 Kassa 7 350 1 816 
1930 Checkräkningskonto 23 727 3 949 
1940 övriga bankkonto "Stens minne\" 0 10260 
1951 Bankkonto 524.020.626-7 "Rinkdans\" 297 95428 
Summa omsättningstillgångar 79 730 151 284 

SUMMA TILLGÅNGAR 87 730 159 284 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
2061 Eget kapital -419 647 -428 407 

2069 Arets resultat -230 165 0 
2071 Stens minnesfond 0 8 760 

Summa eget kapital -649 812 -419 647 

Långfristiga skulder 
2330 Checkräkningskredit 200 000 200 000 
2350 Lån Sparbanken 44 312 120 260 
2351 Bank län 35 000 0 
Summa långfristiga skulder 279 312 320 260 

Kortfristiga skulder 
2440 leverantörsskulder 371 567 91 238 
2514 Ber särskild löneskatt på pensionskostn 3 682 12 267 
2660 Reklamskatt -3 811 -5 816 
2710 Personalens källskatt 0 9771 
2731 Avräkn sociala avgifter 0 9 567 

2790 övnga löneavd rag 11 751 0 
2890 Övr kortfr skulder 30 000 50 000 
2920 Upplupna semlöner 0 40619 
2921 Upplupna soc.avg sem.lön 0 12 762 
2990 Ovr interimsskulder 45 041 38 263 
Summa kortfristiga skulder 458 230 258 671 



Osby lshockeyklubb 
837000-6309 
2017-05-01 • 2018-04-30 

Balansräkning 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2018-04-30 

87 730 

2 (2) 

2017-04-30 

159 284 
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837000-6309 
2017-05-01 - 2018-04-30 

Resultaträkning 
2017-05-01 2016-05-01 
2018-04-30 201T-04-30 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Försäljning 
3010 FÖRSÄLJNING KIOSK/CAFETERIA 410 352 202 800 

3012 ÖVRIG FORSALJN OIK-ring/ Rinkdans 480 199 325 396 

3100 LOTIERIER 18 738 52008 

3110 PUBLIKINTÅKTER 247 853 148 037 

3130 TRÅNINGSAVGIFTER 92 225 121 940 

3132 MEDLEMSAVGIFTER 101 825 45150 

3150 REKLAMINT AKTER 626 692 575 340 

3160 ÖVERGÅNGSINTÅKTER 11000 4 000 

3175 CUPER 136 271 78 560 

3180 SPONSRING 400 000 521663 

3185 Sponsring Astrid 13 160 13040 

3210 INTAKT LAGMEDEL 27998 960 

3740 ORESUTJÅMNING 2 4 

Summa försäljning 2 566 316 2 088 899 

Övriga rörelseintäkter 
3911 Hyresintäkter 2250 2250 

3950 Återvunna kundförluster 0 3 800 

3980 Erhållna bidrag 297 621 175 734 

3988 ERHÅLLNA LÖNEBIDRAG 0 296 312 

3997 Sjuklöneersättning 0 22 

Summa övriga rörelseintäkter 299 871 478118 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2866187 2 567 017 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Material och varor 
4010 INKÖP KIOSK/CAFTERIA -195 156 -117497 
4011 ÖVRIGA INKÖP/DIREKTA KOSTNADER -352 000 -114215 
4100 BUSSRESOR -154 300 -95 082 
4111 MAT O DRYCK -129 045 -35 235 
4130 KOSTNADER FÖR TRÄNING MM -27 388 -23 041 
4134 SPELARPRISER -7 104 -8 344 
4140 0VERGÅNGSK0STNAD -50 050 -85 986 
4160 SJUK-IHALSOVARD -5 145 -19954 

4200 SPELARUTRUSTNING -615 630 -435 557 

4220 FÖRBRUKNINGSMATERIAL -12 197 -10 877 

4306 ORDNINGSVAKTER 0 -3 600 

4308 START-IREGISTRERINGSKOSTN. -53 140 -62 000 

4310 KURSER. UTBILDNING -45 560 -34 786 

4320 LAGKONTO U-SEKTIONEN -27 960 -70 627 

4500 KOSTNAD REKLAM. PR. SPONSRING -20 060 -32 246 

4510 KOSTNAD LOTTERIER -79 -4 965 
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837000-6309 
2017-05-01 -2018-04-30 

Resultaträkning 
2017.(15-01 2016-05-01 
2018-04-30 2017-04-30 

4575 KOSTNAD CUP/CAMP -101 753 -13 113 
4810 UTI AG UR LAGKASSAN 0 -6 301 

4640 OOMARARVODE -154 198 -115 525 
Summa material och varor -1 950 765 -1 288950 

BRUTIOVINST 915 422 1278067 

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 
5010 Lokalhyra -189 585 -53 761 

5220 Hyra inventarier -1 500 -5277 
5410 Förbrukningsinventarler -1 119 -32656 
5420 Programvaror -3 487 0 
5460 Förbrukningsmaterial -41137 -20 092 
5500 Reparation och underhåll -7 440 -13 513 
5800 Resekostnader -9 490 0 
5831 Kost och Logi Sverige -690 0 
5910 Annonsering -31 239 -43630 

5990 Övrig reklam "4 576 -688 
6071 Repr avdr.gill 0 -12 000 
6110 Kontorsmaterial -15 230 -13344 
6211 Telefon -7 908 -9308 
6230 Datakommunikation -3 280 0 
6250 Porto -2 151 -4 524 

6310 Företagsförsäkringar -7 421 -19 942 

6530 Redovisningstjänster -75 855 -36 500 
6540 ADB-tjänster -9 845 -14 607 
6570 Bankkostnader -24 371 -10 510 
6590 Ovr främmande tjänster -1 816 -1 278 
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 1 020 -4 750 
6991 Ovr avdr gill kostn -2 645 -6654 
6992 Ovr ej avdr gill kostn -1 767 0 
6995 Restavg reklamskatt 0 -625 
Summa externa rörelseutgifter/kostnader -441 531 -303 859 

Utgifter/kostnader för personal 
7010 Lön kollektivanställda -207 500 -4968 
7090 Förändr sem löneskuld koll 40 619 25979 
7210 Lön tjänstemän -17 340 -278 300 
7220 Lön tränare A-sekt -134 403 "44 756 
7221 Ers mtrl-förvattare + massör -17857 286 
7222 Spelarersättningar -193952 -173 617 
7285 Utbetald semesterlön 0 -32 589 

7331 Skattefri b1lersattning 0 -3 195 
7391 Resekostn ers mot utlägg -78 003 -92 601 

7510 Arbetsgivaravgifter -93 041 -105 160 
7519 Soc avgifter semesterlön 12 762 -1 943 

7520 Arbetsgivaravgifter 16,36% -2 781 0 
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837000-6309 
2017-05-01 -2018-04-30 

Resultaträkning 
2017-05~1 2016-05-01 
2018-04-30 2017-04-30 

7533 Särsk löneskatt pensionsk 0 -3682 
7570 AMF enl avtal -4292 -2 898 
7690 Ovr personalkostnader -3125 -2 888 
Summa utgifter/kostnader för personal -698 913 -720 332 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -3 091 209 -2 313141 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -225 022 253 876 

Finansiella intäkter och kostnader 
8410 Räntekostnader -4 060 -16 670 
8422 Räntekostnader levskulder 0 -46 
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -1 083 -390 
Summa finansiella Intäkter och kostnader -S 143 -17106 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -230 165 236 770 

REDOVISAT RESULTAT -230 165 236 770 



Rinkdansen 180519 resultat. 

Intäkter 

Kiosken kontant 1550:

Kiosken kortterminal 640:

Garderob 1480:-

lnträde kortterminal 9600:

lnträde 21:00. = 30000:-

Swish 8295:

Matgäster(bet.)76x395=30020:-

Baren kontant 16070:-

Summa: 97655 

Utgifter 

Polisen 700:-

Vakter 10800:-

Vaktmästare 2000:-

Personal 4500:-

0rkester 49500:-

Allt om Osby 7625:-

Norra Skåne 6472:

Litografen 125:-

MLS C&R 26525:-

0sby Kommun 2500:-

Dukar mm 10679:-

XL-Bygg 328:-

Johan Wirell 6000:

Nöjeskällan Sverige AB 625:

Sparbanken kortterm. 794:80 

Rusab Hyrporslin 11250 kr 

140423:80 -42768:80 



Sparbanken Skåne • 

Uppgifter om aktuell avi 

Företagsh\n 8313-9,54S 191 928-5 

Linglvare 
-----·-··-·---··--·-···------··------
Skuld per 18-08-13 

Betalning via 

Visa uppgifter om lånet 

Visa historiska avier 

Kommande 1,nebetalning enligt plan 

F&falloclatum 

Anmlrkning 

Amortering 

Ränta 

Expeditionsavgift 

Summa att betala 

Räntespec ifikatlon 

Period 

18-08-11 • 18-09-10 

Sparbanken Skåne AB (publ) 

-18 996,00 

8313-9,504 452 929-4 

18-09-10 

Preliminär 

6 329,00 

89,00 

45,00 

6 463,00 

Räntesats 

5,450 

2018-011-13 08:57 
BENGT.-ÅKE HOLMGREN 

OSBY ISHOCKEYKLUBB 068370006309 

Belopp Ränta 

18 996,00 89,15 
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Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunalförbundet AV Media Skåne, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 

2017
Dnr KS/2018:157 049  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
De av kommunfullmäktige i medlemskommunerna i kommunalförbundet AV Media 
Skåne utsedda revisorerna har i sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 vissa 
synpunkter på ”lagligheten i kommunalförbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avtalskommuner”, och ”lagligheten i att kommunalförbundet 
levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom 
medlemskommunernas geografi”

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne har dels lämnat en skrivelse ”Yttrande 
med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 2017 och granskningsrapport avseende 
avtal och upphandling”, daterad den 25 juni 2018, dels beslutat att överlämna 
förvaltningsbe-

rättelse och bokslut för verksamhetsåret 2017 samt revisionsberättelsen till respektive 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna med ”hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret”.

Beslutsunderlag
Kommunalförbundet AV Media Skåne, skrivelse ”Hemställan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017”, daterad den 7 augusti 2018, från direktionen i kommunal-
förbundet.

Kommunalförbundet AV Media Skåne, ”Revisionsberättelse”, daterad den 3 april 2018.

Kommunalförbundet AV Media Skåne, protokoll sammanträde med kommunalförbundets 
direktion den 5 mars 2018.

EY, Revisionsrapport 2017”Granskning av årsbokslut 2017-12-31”, daterad mars 2018.

Kommunalförbundet AV Media Skåne, skrivelse ”Granskning av avtal och upphandling”, 
daterad den 3 april 2018, från de av kommunfullmäktige i medlemskommunerna i 
kommunalförbundet AV Media Skåne utsedda revisorerna.

http://www.osby.se/
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EY, Revisionsrapport 2017”Granskning av avtalskommuner och upphandling”, genomförd 
på uppdrag av revisorerna december -17 till feb -18.

Kommunalförbundet AV Media Skåne, ”Årsredovisning 2017”, daterad den 22 februari 
2018.

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommunchef Förvaltningschef serviceförvaltningen 
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Kf / 201EJ.r l5r ö V 47 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

2018-08-07 

I april månad fick respektive kommunfullmäktige i våra medlemskommuner skrivelse 
ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne där vi hemställde om att kommunerna 
avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Media Skånes direktion avgivit 
svar på revisionsberättelse för år 2017 med bilagor. Anledningen till detta var 
revisorernas skrivning i revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
för 2017-1 2-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna svar/yttrande med bilagor på revisorernas skrivning i 
revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-
12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2017 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2018-11 -01. 

Bifogas: 
Arsmötesprotokoll för direktionsmöte 2018-03-05 med årsredovisning och bilagor: 
Förvaltningsberättelse 2017-12-31 
Bokslut 2017-12-31 
Revisionsberättelse för år 2017 
Granskning av årsbokslut 
Stati stik 2017-12-31 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksam hetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 22 HÄSSLEHOLM 

Telefon: 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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Yttrande med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 
2017 och granskningsrapporl avseende avtal och upphandling. 

Inledning 
Direktionen för AV Media Skåne delar inte revisorernas kritik avseende 
avtal och upphandling. I det följande redogör vi för varför och vilka 
åtgärder som vidtagits utifrån rapporterna och de dialogmöten som 
genomförts med revisorerna. 

Bakgrund som regional samordnare utav läromedelsstöd, 
utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlings
samordnare. 
Av Media Skåne har sedan starten 1970 då som Kristianstads Läns-AV 
Central och sedan 1998 som Kommunalförbundet AV Media Skåne alltid 
haft såväl medlemskommuner som avtalskommuner. AV Media Skåne har 
alltid bedrivit försäljning/förmedling av läromedel och teknik i mindre 
omfattning. Kommunalförbundet är en egen myndighet och därmed 
upphandlande myndighet. Vi har under alla dessa år aldrig tidigare fått 
kritik ifrån revisorerna. 

Tidsaxel i ärendet. 
Vår försäljnings/förmedlingsverksamhet har under senare år diskuterats i 
Direktionen och 2017-09-07 lade ledamoten Sofia Nilsson Östra Göinge 
kommun ett tilläggsyrkande som innebar att försäljning/upphandling skall 
ses över vid nästkommande mandatperiod då Sofia Nilsson uttryckte 
önskemålet att istället för ovannämnda verksamhet förstärka och utveckla 
den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Detta blev också 
direktionens beslut. 
I samband med 2016 års bokslut fann revisorerna det angeläget att titta 
närmare på såväl upphandlings/försäljningsprocessen som de enskilda 
avtalen med kommuner och skolor i form av en granskning. 

Den 3 april 2018 inkommer rapporter som ger Direktionen kritik. 
Vi uppfattade kritiken som skarp men samtidigt kunde vi inte se det som 
revisorerna såg i sin kritik. Inför AV Media Skånes arbete med 
upphandlingen gick vår ansvarige medarbetare år 2012 & 2013 kurs och 
blev certifierad upphandlare. Till detta kommer att AV Media Skåne 
anlitade kursledaren som konsult för att inte göra några fel vid arbete med 
upphandlingen (skrivning, annonsering, utvärdering och avtalsskrivning), 
eftersom det var första gången AV Media Skåne genomförde upphandling 
enligt LOU vad avser försäljning/förmedling på grund av ökade 
fö rsä ljn i ngsvolym er. 

Postadress 

Box 177 
281 22 HASSLEHOLM 
Besriksadress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 

kontakt@avmediaskane.se 
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Anlitande av experter i ärendet sedan tidigare och under april och 
maj månad 2018, vilkas utlåtande utgör en viktig faktor i AV Media 
Skånes yttrande över revisorernas rapporter. 

AV Media Skåne anlitade P O Andersson under 2013 & 2014. 

P O Andersson har mångårig erfarenhet ifrån offentlig upphandling. P 0 
har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under åren 
genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat 
och landsting. 

P o Andersson klargjorde för oss att vi kunde använda In housereglerna 
vilket vi gjorde med vår upphandling 2015. 

Vi har åter igen, april & maj 2018 anlitat P O Andersson för att se över vår 
upphandling och att även blicka framåt emot en förnyad upphandling. 

Se P O Anderssons kommentarer i bilaga 1 Bilaga 

P O Anderssons sammanfattning är att vi uppfyller båda kriterierna i In 
Housereglerna (kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet) och att revisions
kritiken saknar grund. 

Avseende avtal utanför medlemskommunernas geografiska område anlitade 
vi Fredrik Engström advokat på Engström & Hellman i Göteborg. 

Postadress 

Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besök.I adress 
Finjagatan 44 

Telefon 

0451-38 85 80 
E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Fredrik Engströms huvudsakliga verksamhetsområden är 
Allmän affärsjuridik, Bolags- och föreningsrätt, Inkasso- och 
obeståndsjurldik, Kommersiella tvister, Förvaltningsrätt och offentlig 

3 

rätt och Konkurrensrätt. Fredrik har arbetat med GR-utbildning i Göteborg 
kring upphandling (GR-utbildning är AV Media Skånes motsvarighet i 
Göteborgsregionen). Fredrik har också hjälpt Mediecenter Jönköping, som 
har nästan samma verksamhet som AV Media Skåne, d§ dessa blev 
stämda för att ha avtal utanför Jönköpings län av ett privat bolag. 
Mediecenter Jönköping vann i två instanser (tingsrätten och 
arbetsmarknadsdomstolen). Slutsatsen var att ingen konkurrens kom 
ifråga då ingen annan verksamhet (företag, organisation) kan leverera den 
bredd av produkter och tjänster som Mediecenter Jönköping levererar. 

Fredriks slutsatser är att AV Media Skåne följer kommunallagen men 
behöver förtydliga samverkansdelen i avtalen som ligger utanför 
medlemskommunernas område för att verksamheten inte skall stå i strid 
med lokaliseringsprincipen. 
Lokaliseringsprincipen innebär att AV Media Skånes verksamhet ligger 
inom den kommunala kompetensen då den är av allmänt intresse och har 
anknytning till medlemskommunernas verksamhet. Verksamheten vid AV 
Media Skåne är också av det slaget att den tillhandahåller allmännyttiga 
tjänster samtidigt som verksamheten drivs utan vinstsyfte. När AV Media 
Skåne bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område måste AV 
Media Skåne kunna visa att den externa verksamheten har anknytning till 
Kommunalförbundets verksamhet och är till nytta för medlems
kommunerna. Av Förbundsordningen framgår det att ett av AV Media 
Skånes uppdrag är att främja samverkan med utomstående organisationer 
och aktörer. Redan idag sker sådan samverkan, somt.ex. erfarenhets
utbyte mellan kommunerna vid våra utvecklingsledarmöten, vid 
kompetensutvecklingsinsatser där deltagarna är ifrån olika kommuner och 
vid olika projekt där flera kommuner deltar. Avtalen med de utomstående 
kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna betraktas som 
interkommunala samverkansavtal. I de avtal som finns idag framgår inte 
nyttan av samverkan för medlemskommunerna helt tydligt. De avtal som 
upprättas bör för tydlighetens skull kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell. Fredrik 
pekar också på de möjligheter om särskilt undantag för interkommunal 
samverkan som föreligger i 3 kapitlet§ 17 LOU. 

Se Fredriks kommentarer i bilaga 2. 

Postadress 
Box 177 
28 I 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-prut 
kontakt@avmediaskane.se 

Bilaga : 
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Riksdagen har den 23 maj 2018 fattat beslut om förenklad avtals- Bilaga 3. 
samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Bilagan är hämtad 
ifrån SKL:s hemsida. Vilket förstärker AV Media Skånes möjligheter till 
avtalssamverkan. 

Den 13 april skickas skrivelse till samtliga kommuner om hemställan Bilaga 4. 
med att vänta med beslut om ansvarsfrihet till dess att kommunerna fått 
Direktionens yttrande. 

Den 14 maj togs beslut om nedläggning av upphandling/försäljning som 
verksamhet vid AV Media Skåne fr.o.m. den 15 juni 2018 och utökning samt 
utveckling av pedagogisk verksamhet vid AV Media Skåne. Direktionen ger 
också AU uppdraget att bjuda in revisorerna till en fördjupad dialog med 
anledning av experternas utlåtande. 

Den 4 juni skedde fördjupat dialogmöte med revisorerna, vid vilket även Bilaga 5 
ovan refererade experter P O Andersson och Fredrik Engström medverkade 
vid, via länk och påtalade sina synpunkter att AV Media Skåne ej begått 
något fel. 

Se revisorernas svar till direktionen efter genomfört dialogmöte. Bilaga 6 

Beslut som är fattade av direktionen. 
På grund av revisionsberättelsen för år 2017 samt granskningsrapporten 
av avtal och upphandling tidigarelades Sofia Nilssons tilläggsyrkande om 
översyn av upphandling/försäljning. Beslut fattades av direktionen, se ovan, 
om att avveckla upphandling/försäljning och förstärka samt utveckla den 
pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet till detta är att 
alltför få medlemskommuner använder AV Media Skåne som gemensam 
u pph and I i ngsmynd i g het. 

Direktionen har också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt 
uppdrag med att genomföra dialogmöten, vilka startade redan under 2017, 
med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. Att vad avser skolor med 
enskilda avtal skriva om dessa så att de nya reglerna och riktlinjerna i Lou 2017 
"Hamburgsamarbete" och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan 
inarbetas i avtalen. 

Slutsatser & sammanfattning: 
Revisorernas kritik enligt AV Media Skåne saknar grund vilket bifogade 
expertutlåtande även bekräftar och fastslår. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Be:;öksadress 

Finjagatan 44 

Telefon 

0451-38 85 80 
E-post 
kontakt@a"'1T1ediaskane.se 



5 

JIV 
MED!A SKANE 

2018-06-25 

Direktionen menar att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att 
som upphandlande myndighet sälja/förmedla varor till medlemskommuner 
och avtalskommuner (som avgivit fullmakt till AV Media Skåne). Förbundet 
uppfyller samtliga kriterier i in-house-reglerna (Tekalkriterierna). Medlems
och avtalskommuner har inte gjort otillåtna direktupphandlingar. 

Förbundet strider inte emot lokaliseringsprincipen i kommunallagen när det 
gäller samverkansavtalen men förtydligande i avtalen skall genomföras. Det 
föreligger ingen konkurrens då AV Media Skåne inte levererar tjänster på den 
fria marknaden till friskolor överstigande 20°/,. 

Förbundet har inte brutit mot de grundläggande rättsliga principerna. 
Förbundet har enligt ovanstående tagit till sig synpunkterna och fattat beslut 
för att ytterligare stärka verksamheten. 

Efter dialogmötet med revisorerna den 4 juni är direktionen och revisorerna 
överens om såväl åtgärdspaket som framtida inriktning. 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 
2017 vilket direktionen härmed anhåller om att medlemskommunerna 
beslutar om. 

--·· ill ./. J 

' . 

Christer Grankvist 
Ordförande 

Postadress 
Box 177 

~
/IV: 281 22 HÄSSLEHOLM 

f /ll! le Besöksadress 

'ii Finjagatan 44 

' ---

Telefon 
0451-38 85 80 

Mikael Lind€n 
Verksamhetschef 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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2018-05-23 

Yttrande över möjligheten för AV MEDIA SKÅNE att fungera 
som upphandlande myndighet för medlemmarna i 

Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE utan att det står i strid 
med förbundsordningen och gällande upphandlingslagstiftning. 

Ett kommunalförbund är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för Sveriges 

kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Ett 

kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit 

förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i 

förbundsordningen. 

AV MEDIA SKÅNE-s nu gällande förbundsordning antogs 2018-01-01. 

Av den framgår: 

2 §. Förbundets medlemmar är tolv medlemskommuner. (Finns inga privata intressen). 

3 §. Ändamål och uppgifter. 

Inkluderar även möjlighet att samverka med andra nationella och regionala 

organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i första hand i 

län men också vid behov övriga Sverige. 

"Kommunalförbundet har även rätt att efter avta\ med förbundsmedlem tillhandahålla 

andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal

förbundets kompetens. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70- 7365332 
e-post po-<mdersson@procurement.se 

Org.nr. 556520-7502 
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5 §. Direktionen består av politiska företrädare från medlemskommunerna. 

8 §. Revisorer utses av Kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 

9 §. Kosinadstädming genom medlemsavgifter. 

Aven andra intäkter (3 §*) är tillåtet mot självkostnad. 

11 §. Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning. 

Direktionens sammanträden är offentliga och förslag till budget och årsredovisning skall 

hållas tillgängligt för allmänheten. 

14 §. Samråd, insyn och kontroll. 

Detta sker i enlighet med kommunallagen. 

lagen om offentlig upphandling 

Enligt lagen om offent!ig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan upphandlande 

myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas. 

Intern upphandling 

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person 

eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern 

upphandling enligt 12-16 §§. Lag (2017:770). 

13 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om 

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter 

utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna 

förvaltningar, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för 

myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 

§ och som myndigheterna utövar kontroll över, och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i första 

stycket 1, om 

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter, 

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska må\ 

och viktiga beslut, och 

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas intressen. 

Pub!ic Procurement Service i Mälardalen AB 
luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70- 7365332 
e-post po-andersson@procurement.se 

Org.nr. 556520-7502 
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Min tolkning sker helt utifrån ett upphandlingsperspektiv. 

AV MEDIA SKÅNE uppfyller i alla delar i sin roll som kommunalförbund och som 

upphandlande myndighet sina åtaganden i förhållande både till förbundsordningen och Lag 

om offentlig upphandling. 

Frågor som kvarstår är. 

1. Finansieringen kan endast ske genom avgifter från medlemmarna enligt 

förbundsordningen obs. vilket inte har någon betydelse utifrån 

upphandlingslagstiftningen. 

2. Att fungera som inköpscentral för andra upphandlande myndigheter 
(avtalskommuner) helt möjligt om det inte strider mot förbundsordningen vilket det 
troligen gör. 

3. För att regeln om intern upphandling ska gälla ska AV MEDIA SKÅNEs fördelning av 
kommunalförbundets omsättning under tre år i genomsnitt vara 80 % från 
medlemskommunerna och från avtalskommunema maximalt 20 %. 

-~ 
..-4o/Andersson .. · 

,1 Upphandlingsrådgivare 

Pub!ic Procurement Sentice i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70- 7365332 

~//<e-post po-andecsson@procurement.se 

'--

Org.nr. 556520-7502 



Promemoria avseende försäljning av AV-mediacentraltjänster 

m.m. 

1. Inledning 
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1.1. Konununalförbundet AV Media Skåne (nedan "Kommunalförbundet") har uppdragit 
oss att övergripande uttala oss om den del av Kommunalförbundets verksamhet som 
bedrivs utanför Kommunalförbundets geografiska verksamhetsområde i anledning 
av nedan beskrivna frågeställningar. 

Bakgrund 
1.2. Kommunalförbundet bildades 1997. Medlemmar i Kommunalförbundet är Bromölla, 

Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner. 

1.3. Kommunalforbundets syfte är enligt förbundsordningen att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet Därutciver 
skall Kommunalförbundet &ämja samverkan och ge medlemmarna ett brett och 
kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och 
kompetensutvecl<ling samt tillhandahålla teknik. 

1.4. Inom ramen för denna verksamhet erbjuder Kommunalförbundet a) utlåning och 
distribution av pedagogiska material såsom film, q·udupptagningar, digital teknik och 
digitala läromedel, b) plattform för strömmande media, samt c) tekniska lösningar 
för pedagogisk verksamhet. KonununalEörbundets verksamhet ben8.mns nedan ''AV
me diacentralstjänster", 

1.5. Därtill skall Kommunalförbundet enligt Eörbundsordningen genomföra 
gemensamma aktiviteter, exempelvis en läromedelsmässa och pedagogiska träffar i 
inspirations- och in.formationssyfte, och skall skapa nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan medlemskommunerna. Kommunalförbundet skall också samverka med 
nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande 
verksamheter i näraliggande län och i övriga Sverige. 

1.6. Kommunalförbulldet erbjuder AV~mediacentralstjänstema dels till de egna 
medlemskommunema, dels till vissa utomstående aktörer. Dessa är Hörby, Höör, 
Kristianstad, Laholm1 Gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg, Eslöv, Kävlinge och 
Svalöv. I viss utsträckning har Kommunalförbundet också genom avtal åtagit sig att 
tillhandahålla motsvarande tjänster till fristående skolor i och utanför 
medlemskommunema. 

1.7. Fråga har nu uppkommit om Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster till 
utomstående aktörer är förenlig med kommunallagen och lagen om offentlig 
upphandhng. Detta PM utreder dessa frågor översiktligt. 

F.ngstr«n t!. Hellinan Advdiatbyrå ,'JJ 
ADR!.SS· Spannmilsga~n 19 Tlli!ON. 031-757 99 00 
MS"l"/\llE\F.SS 411 OS Göteborg !FJ.EFAX: 081-7579901 
WF.aB: www.engsuornhellrmn.se 01\GAN!S~TIONS"'!(· 556763-8415 
l·POSL in.fo@mgstrnmheUman.se STYI\E/..\ENSSAn: GOtebmg 
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Avgrii.nsningar 
1.8_ Vid arbetet med detta PM har information inhämtats från Komrnunalförbundets 

ledning, huvudsakligen genom verksamhetschefen .tv\.ikael Lindfo. Vi har också tagit 
del av ett urval av de avtal som tecknats med utomstående kommuner. Någon 
ekonomisk redovisning har in.te granskats. Inte heller har någon närmare granskning 
av hur verksamheten bedrivits rent praktiskt skett. 

1.9. All rådgivning vi lämnar är anpassad efter uppdraget och utgår från de fakta som 
preseuterats for oss och de instruktioner vi erhåller. Rådgivningen som lämnas av 
oss är därför inte avsedd att användas i något annat sammanhang än inom ramen för 
det specifika uppdraget och Kommunalförbundet, eller någon annan, kan inte Eorlita 
sig på rådgivningen utanför uppdragets ram. 

1.10. Vårt uppdrag omfattar inte affärsmässig rådgivning eller bedömningar av 
affärsmässiga eller skatterättslLga konsekvenser. Våra allmänna avtalsvillkor gäller 
för all rådgivning. 

2. Kommunallagens bestämmelser 

Kommuna!förbundets verksamhet måste ligga inom den kommunala kompetensen 
2.1. En grundläggande förutsättning för att en viss forvaltningsuppgift skall kunna lämnas 

över till ett kommunalforbund är att uppgiften i fråga ligger inom ramen for samtliga 
överlämnande kommuners kompetens. Ar uppgiften av något annat slag och således 
faller utanför ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetmsen kan den 
inte överlämnas. Kort kan detta alltså förstås på så vis att kommunalförbundets 
kompetens alltså varken är mindre eller större än kompetensen hos de kommuner 
som överlämnar uppgiften. 

2.2. Vid bedömningen av huruvida en uppgift ligger inom ramen för kommunal 
kompetens tillämpas bland annat den så kallade lakaliseringsprindpen, se 2 kap. 1 § 
kommunallagen. 

2.3. lokaliseringsprincipen innebär att en uppgift anses ligga inom kompetensen under 
förutsättning att uppgiften som sådan är av allmänt intresse och har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar. Det är varken nödvändigt eller 
tillräckhgt att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens 
gränser - det avgörande är att intresset av att verksamheten bedrivs är knutet ti.11 
kommunen. 

2.4. Regeringsrätten (numera HOgsta förvaltningsdomstolen) har vid ett Elertal tillfaUen 
haft att bedöma tillämpligheten av lokaliseringsprincipen och har då valt att tolka 
den relativt generöst. I avgörandena RÅ 1974 A 2082, RÅ 1938 ref 19 och RÅ 1976 
Ab 236 kom domstolen i samtliga fall till slutsatsen att de akruella kommunernas 
engagemang i verksamheter som bedrevs inom andra kommuners gränser var till 
nytta för de förra kommunerna och deras invånare. I RÅ 1981 2:53 ansåg domstolen 
det till och med vara en kommunal angelägenhet att lämna kommunala bidrag tili 
social forskning vid ett statligt universitet. 

2.5. För att en kommun - och därmed också ett kommunalförbund - skall vara 
kompetent att bedriva näringsverksamhet måste därutöver kraven i 2 kap. 7 § 
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kommunallagen vara uppfyllda vilket innebär att verksamheten skall syfta till att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster samtidigt som verksamheten 

drivs utan vinstsyfte_ 

I h1.1vJi.dsak inga begränsningar för vilka uppgifter som får överlämnas 
2.6. Märk väl att det till kommunalförbundet också kan överlämnas frågor som innebär 

myndighetsutövning eller som kommunen enligt särskild lagstiftning är skyldig att 
hantera. I princip gäller enligt förarbetena till kommunallagen inga begränsningar alls 
såvitt vilka sådana uppgifter som kan överlämnas - utöver de krav som ovan 
angivits på kommunal kompetens. Om det inte angivi.ts ett uttryckligt förbud mot 
överlämnande av kommunal angelägenhet till kommunalförbund i särlagstiftning 
kan alltså kommunalförbundet träda i kommunens stiille och överta uppgiften, se 9 
kap. 2 § kommunallagen. 

2.7. Även om kornrnunalförbund ofta bildas för regional samverkan i någon form finns 
inget krav på att kommunalförbundets medlemskommuner skall finnas i samma 
region eller ens geografiskt befinna sig nära varandra. Det är alltså fullt möjligt att 
samordna kommuner från norr till söder. Dock bör betänkas att de 
verksamhetsområden inom vilka samverkan är lämpliga och möjliga troligen är 
betydligt färre mellan två kommuner som ligger mycket Långt ifrån varandra än i 
näraliggande kommuner. 

3. Verksamhet utanför Kommunalförbundets geografiska område 
3.1. När Kommunalförbundet bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område 

måste Kommunalförbundet kunna visa att den externa verksamheten har 
anknytning till Kommunalförbundets geografiska område eller att den externa 
verksamheten är till nytta för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemskommuner- annars kan verksamheten stå i strid med 
lokaliseringsprinc1p en. 

3.2. På det sätt som Kommunalförbundets avtal med de utomstående kommunerna är 
utformade synes det huvudsakliga intresset för de utomstående kommunerna vara 
att köpa de aktuella tjänsterna och Kommunalförbundets intresse attleverera 
tjänsterna mot betalning. Nyttan för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemmar är därför i viss mån oklar. Att den externa verksamheten innebär 
stordriftsfördelar och därmed minskar kostnaderna per användare, eller genererar ett 
ekonomiskt överskott, vilket indirekt gyrmar kommunmedlemmar i 
medlemskommunema är inte ett tillräckligt skäl för avsteg från 
lokaliseringsp rinci p en. 

3.3. Den försäljning av AV-mediacentralstjänster som sker utanför Kommunalförbundets 
geografiska område skulle kunna bedömas stå i strid med lokaliseringsprindpen och 
därmed ligga utanför Kommunalforbundets kompetens. 

3.4. Av Kommunalförbundets förbundsordning framgår emellertid att ett av 
Kommunalförbundets uppdrag är att främja samverkan med utomstående 
organisationer och aktörer. Kommunalförbundet har också uppgivit att viss 
samverkan sker mellan Kommunalförbundet och de externa kommunerna såvitt 
avser AV-mediacentralstjänsterna. 
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3.5. Avtalen med de utomstående kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna 
betraktas som interkommunala samverkansavtal. Sådana avtal regleras inte 
uttryckligen i. kommunallagen och måste därför bedömas utifrån huvudprinciperna i 
2 kap. kommunallagen. Eftersom det, såvitt vi uppfattat verksamhetens bedrivande, 
föreligger vissa ömsesidiga intressen för Kommunalförbundet och de utomstående 
kommuner med vilka avtal har tecknats skulle avtalen med de utomstående 
kommunerna och Kommunalförbundet därför på denna grund kunna anses falla 
inom ramen för den kommunala kompetensen. 

3.6. De avtal som upprättats bör, för tydlighets skull, kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell, på vilket sätt sådan 
samverkan är en del av Kommunalförbundets uppdrag enligt förbundsordningen, 
och i vilken utsträckning den är till nytta för såväl Kommunalforbundet och den 
utomstående kommunen. 

3.7. Kommunalförbundet bör också närmare analysera och, om detta bedöms lämpligt, 
eventuellt också utveckla samverkansinslagen, exempelvis genom arbete med 
erfarenhetsutbyten, samrådstillfallen eller möjligheter till gemensam 
kompetensutveckling mellan de kommuner som deltar i samverkan. 

4. Upphandlingsfrågor 
4.1. Av särskild betydelse är den eventuella skyldigheten för de utomstående 

kommunerna att upphandla de AV-mediacentralstjänster som omfattas av avtalen 
med Kommunalförbundet. 

4.2. 13 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling ("LOU") har införts ett särskilt 
undantag for vissa typer av interkommunal samverkan. Undantaget innebär att 
upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att 
genomföra upphandl.ingar enligt LOU. Samtliga de villkor som anges i bestämmelsen 
skall vara uppfyllda för att undantaget skall vara tillämpligt. Bestämmelsen har 
följande lydelse: 

Denna lag galler inte för upphandling mellan två ellu flera upphandli:rnde myndigheter, om 

1. upphandlingen syftar till att upprätta el!er reglera formerna fär eu samarbete me!fan 
myndigheterna som ska sdkerstälfa att de offentliga f!mster som myndigheterna ska utföra 
u1Ihandahå//s fb"r alt uppnå myndigheternas gemensamma mål, 

2. samarbetet styrs endast av r'iverväganden som hänger samman med allmänintresset~ och 

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet 
som beriirs av samarbetet. 

4.3. För det första krävs alltså att samarbetsavtal träffas mellan upphandlande 
myndigheter. Eftersom avtalsparterna är ett kommunalförbund och kommuner är 
detta krav uppfyllt. 

4.4. För det andra skall samarbetsavtalet avse ett samarbete för att nå myndigheternas 
gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens 
behov- då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla samarbetsparter 
skall också bidra vid utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte alls att alla parter 



bidrar med samma sak eller med lika mycket och det är tiHåtet med ekonomisk 
kompensation mellan parterna, så länge den endast avser kostnadstäckning. 
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4.5. Som tidigare anfört är de utomstående kommunernas bidrag till samverkan inte 
tillräckligt tydligt angiven eller utvecklad i befintliga avtal. Kommunalförbundet bör 
därför tillse att avtalen omarbetas på så vis att samverkansinslaget blir mer 
uttryckligt. Vid sådana förhållanden är det enligt min uppfattning inte ett problem 
att Kommunalförbundet i syfte att åstadkomma kostnadstäckning (det vill säga utan 
att verksamheten genererar vinst) också debiterar de utomstående kommunerna 
avgifter för tjänsterna. 

4.6. För det tredje får verksamheten inte utövas på den öppna marknaden till mer än 20 
% . Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster på den "öppna marknaden" är 
såvitt vi kan bedöma begränsat till ett mindre antal fristående skolor vilket innebär 
att den i lagen uppställda gränsen saru1olikt inte kan anses passerad. 

4.7. Samarbetet skall slutligen avse offentliga tjänster. Det finns idag en osäkerhet kring 
vad som utgör offentliga tjänster, men vår bedömning är att AV-mediacentrals
tjänster är att betrakta som sådana offentliga tjänster som avses i bestämmelsen 
eftersom en skolhuvudman, till exempel en kommun, enligt bland annat 10 kap. 10 ~ 
och 15 kap. 17 § skollagen är skyldig att utan kostnad ge eleverna ~tillgång till böcker 
och andra lårverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning:• För att en kommun 
skall kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende krävs att kommunen kan 
förse eleverna både med traditionella läromedel i bokform samt med moderna 
läromedel i form av exempelvis film- och datamedia. Tillhandahållandet av 
tjänsterna har därför naturlig och direkt anknytning till den offentliga 
skolverksamheten i Kommunal.förbundets och de utomstående kommunernas 
område. 

4.8. Vår bedömning är, mot bakgrund av vad som diskuterats ovan och under 
förutsättning att avtalen med de utomstående kommunema justeras på det vis som 
föreslås, att de villkor som uppställts i 3 kap. 17 § LOU är uppfyllda och att 
upphandling således inte måste ske vid tillhandahallandet av tjänsterna. 

redrik ngström 
Advokat 



Angående direktionens förfrågan om en bedömning av vald utvecklingsinriktning. 

På möte den 4 juni mellan AV Medias direktion och förbundets revisorer redogjorde direktionen för de 
åtgärder som beslutats om, b!a mot bakgrund av den kritik som rev;isorema riktat mot direktionen dels i 
granskning av förbundets roll som IT-leverantör och mot nuvarande konstruktion med avtalskommuner 
och avtalsskolor och dels l revisionsberättelsen för 2017. 

1. Direktionen meddelar att förmedling av IT-hårdvara kommer att upphöra under 
sommaren för att vara helt avvecklad i augusti 2018. 
2. Direktionen meddelar att förbundet kommer att se över avtalen med de sk 
avtalskommunerna för att avtalen ska överensstämma med det sk Hamburg
undantaget i LOU. 

Revisorerna har fattat beslut om att inte uttala sig i förväg om åtgärder som vidtas under innevarande 
budgetår och som inte heller är genomförda. Ytterligare skäl till att inte bedöma åtgärderna är att 
revisionen ska uttala sig enbart på information som vi självständigt haft möjlighet att bedöma och 
verifiera. 

\å uppdrag av revisorerna i'AV Medla i Skåne 

~' 
lng~n, revisionens ordförande 

\ 
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MEDIA SKÅNE 

Revisionsberättelse för år 2017 

Till Kommunfu llmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt 
kommunal lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom 
dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade 

revisionen. 

l revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. I 
årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrn ingen 
avseende god ekonomisk hushål lning kan förbättras avseenden finansiella såväl som 
verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny 
förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuner) att bli 
medlemskommuner. 

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avta lskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar 
tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas 

geografi. 

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphåndlingslagstiftningen att 
sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda 
sk in-house-reglerna. Resu ltatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. 
Alternativet är att förbundet bli r en sk inköpscentral, vilket förbundet int e är idag. När det 
gäl ler leverans av mediatjänster t il l icke medlemskommuner står detta i strid med 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13. 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 



kommunc1llagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att 
bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi. 

Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets 
verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga 
principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för 
avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning. 

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke 
lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur 
anpassning sko ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med 
revisionsberättelsen för 2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

'v 
Ingemar lsson örup 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna; 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31 
- Granskning av årsbokslut 2017 
- granskning av avtalskommuner och upphandling 
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Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

PROTOKOLL h /zc)/8;/Jr 

Sammanträdesdag: 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

måndag den 5 mars 2018 

AV Media Skåne kl.13.30 - 14.45 

Christer Grankvist Ordf. 
Joachim Fors 
Rune Persson 
Ingmar Bernthsson 
Marie Gärdeby 
Reine Persson 
BrittMarie Hansson 
Theresa Lindahl 
Sofia Nilsson 

Helene Lundqvist 

Sven Olsson 
Sven-Ingvar Borgquist 
Leif Svensson 

Simrishamn 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Perstorp 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 
Östra Göinge 

Tomelilla 

Simrishamn 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Ekonomiansvarig KFSK: Rahim Hotek 

Mikael Linden Verksamhetschef: 

Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision) 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: ~~ 
Rune Persson 
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Ärenden: 

§1. Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till årets första 
direktionsmöte. Därefter förrättade ordföranden upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstg/Jrings/istan. 

§2. Val av justerare 
Rune Persson ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll. 

§3. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 
2017-12-04 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna. 

§4. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning för 
år 2017. 

Utskickat underlag kommenterades enligt nedan: 
Ekonomiansvarige på KFSK Rahim Hotek redovisade 2017 års bokslut. 
Förvaltningsberättelsen redovisades i korthet av verksamhetschefen. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna ärsredovisningen för är 2017 samt 
överlämna ärsredovisningen för är 2017 till 
medlemskommunerna. 

§5. Revisionsberättelse 

De politiska revisorerna sammanträder den 16 mars för att skriva 
revisionsberättelse och underteckna densamma. 

2 

Bilaga 1 

Bilaga 2 
Bilaga " 

Den externa revisorn Ernst & Young redovisar då sin granskningsrapport för 
Bokslutet 2017. 

Direktionen beslutar: 
att när revisionsrapporten är klar skall den skickas ut till 
AU och direktionens ledamöter. 
att revisionsberättelsen och gransknfngsrapporten frän 
den 16 mars biläggs till AV Media Skänes bokslut. 



AV 
MEDIA SKÅNE 

att revisionsberättelsen och granskningsrapporten 
tillsammans med ärsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna, med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för är 20l7. 

§6. Årets resultat 
AU föreslår Direktionen att årets resultat 331 641 kronor läggs till eget 
kapital. 

Direktionen beslutar: 
att lägga ärets resultat 33l 64l kronor till eget kapital. 

§7. Statistik för år 2017 
Verksamhetschefen redovisar i korthet 2017 års statistik som är ut· 
skickat till ledamöterna. 

Kommentarer i samband med redovisningen av statistiken för år 2017: 
Borttaget är sådant som vi inte längre lånar ut. 
Nytt är att vi redovisar streaming separat för UR:s program och 
egna inköpta filmer. Glädjande att våra egna inköpta filmer ses 
mest. 
Nytt är att vi redovisar våra insatser ute hos er i kommunerna i två 
kolumner. 
Vi ökar den totala utlåningen med 28 000 utlåningar. 
Tre kommuner minskar sin inlåning. 
Teknisk utrustning ökar med anledning av mycket lån av 
programmeringsutrustning. 
Det strömmande tar över utlåningen mer och mer, inom ett par år 
kommer vi inte att låna ut DVD längre. 

Theresa Lindahl Örkelljunga konstaterar att inlåningen minskat i 
Örkelljunga samt att det under 2017 inte varit några insatser i 
kommunen. Verksamhetschefen fick frågan om han vet orsaken till detta. 
Verksamhetschefen svarade att han inte ännu haft dialogmöte med 
Örkelljunga där naturligtvis statistiken skall analyseras men han tror att i 
mångt och mycket är det kontakt/personrelaterat dvs. De två personer 
som tidigare hade mycket kontakt med AV Media Skåne har slutat i 
kommunen och ännu har ingen tagit upp den kontakten. Vi har kontakt 
med Karl-Olof Vestinsson när det gäller GDPR. 

Sven Olsson tar upp att förhållandet är det samma i Simrishamn. 
Ordföranden Christer Grankvist informerar då om att det förhållandet 
beror på den turbulens som var för några år sedan där man i Simrishamn 
talade om att man avsåg att gå ur AV Media Skåne. I Simrishamn är det 
ytterst en ledningsfråga att faktiskt använda det man betalar för. 

3 

Bilaga 4 
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Verksamhetschefen har genomfört dialogmöte i Simrishamn under hösten 
2017 och återkoppling med de nya utvecklingsledarna skall genomföras. 

Direktionen beslutar: 
att lägga 2017 ärs statistik till handlingarna och att 
densamma skickas ut till medlemskommunerna 
tillsammans med ärsredovisningen, revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten. 

§8. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne 

4 

Verksamhetschefen visade ledamöterna den nya hemsidan och då speciellt 
den delen som fr.o.m. 2018-01-01 är vår officiella anslagstavla 
Förbund & Politik. Där man hittar alla våra officiella handlingar. 
Övrigt aktuellt på AV Media Skåne är: 
Läromedelsmässa 2018 som genomförs på onsdag den 7 mars, välkomna. 
Delaseminarium i samband med LM 2018 avseende programmering i 
skolan. 
Fortsatta dialogmöten. 
Fortsatta utbildningar i programmering 
Vi inväntar rapporten ifrån Ernst & Young avseende våra avtal samt 
upphandling/försäljning. 

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Ordföranden Christer Grankvist informerade om att den negativa trend 
avseende antalet sökanden till de olika gymnasieprogrammen på 
Österlengymnasiet i Simrishamn i år har brutits. Det blev bara ett 
program som läggs vilande i och med hästterminens start vilket är både 
roligt och skönt. 

Joachim Fors informerade om att Hässleholms kommun anställt ny 
utvecklingsledare, Per-Erik Holmen ifrån Åstorp. Verksamhetschefen 
informerade om att Per-Erik H var på AV Media Skåne i förra veckan för 
ett dialogmöte. 

Theresa Lindahl informerade om att Fredrik Andersson nu är Örkelljungas 
digitaliseringsgeneral. 

Direktionen beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 10. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden idag. 

§ 11. Information 
Nästa möte: 
Direktionens nästa möte, måndagen den 14 maj, skall som vanligt ske i 
samband med ett studiebesök. Verksamhetschefens förslag är att det 
genomförs hos Lekolar i Osby. 

Direktionen beslutar: 
att verksamhetschefen arbetar vidare med förslaget om 
studiebesök hos Lekolar i Osby. 

5 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och speciellt tack till Rahim 
Hotek som redovisade årsbokslutet. Ordföranden bjöd in till kaffe och sade 
samtidigt kör försiktigt hem i snöfallet. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skanes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31 . Syftet med granskningen är att bedoma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts bedoma om verksamheten dnvits sa 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamhet
erna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen ar 
upprättad enligt god sed for kommunal verksamhet och därmed ger en råttvisande bild över 
resultat och ställning 
Rapporten innefattar våsenthga iakttagelser och sammanfattande bedömningar 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedomningen är central , vår metod Komb1nat1onen av inneboende risk kontrollrisk och 
rev,sionsnsk utgör grunden for vår bedommng av erforderhga granskn1ngsmsatser saval vad 
avser art som omfattning 

Granskningen bygger huvudsakligen pa intervJuer samt genomgang och avstämning av ba
lansraknmgens väsentligaste poster samt analytisk granskning av vasenthga forandnngar I ba
lansrakningen Jamfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut Uppföljning har gjorts av 
processen for framtagandet av bokslutet 

3 



2. Rättvisande räkenskaper 

2. 1. Bokslut.sprocessen 

Det har skett en förbåttnng avseende bokslutsprocessen Jämfört med föregående ar då det 
tidigare vant problem med att materialet inte varit fardigt vid granskningst1dpunkten I år var 
bokslutet I princip helt klart når vi påbörjade vår granskning. vilket är en klar förbättring 

2.2. Redovlsnlngsprinciper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rattv1sande räkenskaper 
Årsbokslutet skall upprattas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medfor krav på bok
slutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinc1per 

Nedan redogörs för de våsenthga notenngar som gjorts i granskningen av balansräkningen. 

• Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen. 

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp i tkr 

2017 2016 

Verksamhetens intåkter 13 772 15 681 
Verksamhetens kostnader -13 062 -15 557 
Avsknvningar plan -378 -1 21 ---
Resultat fore finansiella poster 332 3 

Finansiella intakter 0 2 
Finansiella kostnader -0 -4 

Arets resultat 332 1 

2.3. Utfallet för perioden 

Den stora forandringen mot föregående år ar att AV Media under 2017 böl)at aktivera filmh
censer som 1mmatenella anlaggningstillgångar, vilket innebär att anskaffn1ngsvärdet tas som 
en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandepe
riod Detta ar huvudsakliga anledningen ltll att resultatet är högre än föregående år 

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

D1rekt1onen skall faststalla mal för god ekonomisk hushallmng och uppfolJning av dessa mal 
skall goras I delarsrapport och i årsredovisning Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mal samt verksamhetsmål och det är endast av d1rekt1onen faststallda mål 
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Inom ramen for god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i 
delarsrapport och årsbokslut. Oarefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets ut
värdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de 
mål direktionen fastställt Åven kravet på balans mellan intäkter och kostnader balanskravet. 
är lagstadgat. Avstamning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning 

Bedömning 

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen: 

• AV Media bedömer att målet avseende antalet som foljer kommunalförbundet på soci
ala medier är uppfyllt Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte 
bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte 

• AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under aret 
ar uppfyllt 

• AV Medla bedömer att målet att sänka d1stnbutionskostnadema med 4% under 2017 
är uppfyllt V1 bedömer att detta mål är uppfyllt 

• Balanskravet som är förbundets enda finansiella mal bedöms uppfyllas eftersom ett 
overskott redovisas och det bedoms inte fiMas några Justenngsposter som paverkar 
balanskravet Avstamning av balanskravet gors I årsredovisningen 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det rev1s1onens uppfattning 
• att I årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning 
• att arsredov1sn1ngen ar upprattad enligt god redovisningssed 
• att årets balanskrav är uppfyllt 

Hässleholm den 8 mars 2018 

Thomas Hallberg 

Auk1onserad revisor 
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Till Direktionen för AV Media i Skåne 

Granskning av avtal och upphandling 

De förtroendevalda revisorerna I AV Media i Skåne har låtit EY genomfora en granskning av 
huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlems
kommuner och avtalskommuner. 

Granskningen visar att förbundet bryter mot kommunallagens lokaliseringspnncip och 
forbudet att driva narlngsverksamhet mot andra an de egna medlemmarna Dessutom 
bryter detta mot den egna förbundsordningen, som anger att verksamheten ska finansieras 
genom medlemsavgifter. Ett flertal kommuner och enskilda skolor är Inte medlemmar. 

Nar det galler forsaljning av IT-relat erade produkter kan förbundet inte stodja sig på Tecal
reglerna Enligt bedömningen uppfylls varken kontroll- eller verksamhetskriterierna. 
Resuttatet är att kommunerna som handlar IT-produkter via AV Medla I Skåne genomfor 
otillåtna direktupphandlingar. 

Vi önskar direktionens svar på gransknings slutsatser och hur förbund et ämnar att agera i 
forhållande t ill de awikelser som Identifierats Svar t ill revisorerna senast den 15 augusti 
2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

~ 

-~- -- -----
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1. Sammanfattning 
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne kommun granskat 
huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglema för upphandling åt medlems
kommuner och avtalskommuner. 

När det gäller verksamhet utanför medlemskommunemas geografi. dvs med avtals
kommuner och enskilda skolor, strider detta mot såväl kommunallagens bestämmelse 
avseende lokaliseringsprincipen, dvs att förbundet verksamhet endast får avse 
medlemskommunema, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. 

Ifråga om upphandling av hård- och mjukvara till skolor i medlemskommuner och i avtals
kommuner bedömer vi att det inte är förenligt med LOU. Sett ur kommunernas perspektiv 
tillåter upphandlingslagstiftningen undantag från upphandling mellan två upphandlande 
myndigheter om de sk Tecal-reglerna är uppfyllda. Dessa regler kräver att två krav är 
uppfyllda 

För det första ska det sk kontrollkriteriet var uppfyllt, vilket innebär - i detta fall - att medlems
kommunen ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten För avtalskommuner 
föreligger överhuvudtaget inte något inflytande över AV Media t Skåne. För den enskilda 
medlemskommunen bedömer vi att inflytandet är alltför begransat. da antalet medlems
kommuner ar stort. vilket leder till att inte någon kommun fär ett avgörande inflytande. Med 
andra ord är mte kriteriet uppfyllt 

För det andra ska verksamhetskriteriet också vara uppfyllt Praxis sager att högst 20% av 
omsättningen får vara med annan part än ägare/medlemskommun. I AV Medias fall är 40% 
aY intäkterna, exklusive IT~försäljning, från andra an medtemskommunerna. Detta innebär att 
inte heller verksamhetskriteriet är uppfyllt. Resultatet blir att kommunerna genomföra otillåtna 
direktupphandlingar, då ansvaret åvilar den upphandlande parten. Det kan inte vara förenligt 
med kommunalförbundets uppdrag att bidra till att kommunema bryter mot upphandl1ngs
lagstiftningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi direktionen i AV Media i Skåne att. 

omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner, 
om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner maste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag Exempelvis som 
inköpscentrar för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner 
samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom 
inköpscentrat. 



2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
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Utöver medlemskommunema finns det avtalskommuner som också använder AV Medias 
tjänster. Hörby, Höör, Kristianstad, Laholm och Gymnasieförbundet Bromölla/ Sölvesborg Det 
finns ytterligare några kommuner med delvis nyttjande via avtal: Eslöv, Kävlinge, Svalöv. I 
några fall har AV Medla också tecknat avtal med enskilda skolor Avtalen med kommuner är 
undertecknade av förvaltningschef och nämndsordförande i respektive kommuner samt av 
chefen för AV Media och ordförande i direktionen. Avtalen med enskilda skolor är tecknade 
mellan rektor och chef för AV Media Av den statistik v i har tagit del av framgår att AV Media, 
utöver ovanstående kommuner, i olika omfattning också har levererat tjänster till Halmstad, 
Landskrona, Lund, Malmö, Laholm, Sjöbo och Staffanstorp Den fråga som aktualiserats av 
risk- och väsenthghetsanalysen gäller förbundets möjligheter att leverera tjänster utanför sitt 
geografiska område som utgörs av medlemskommunemas geografi, dvs om förbundet bryter 
mot den sk Lokaliserlngsprincipen (KL 2kap 1 §) 

Den andra frågan gäller förbundets roll som inköpare av IT-varor och tjänster till kommuner 
Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster via AV 
Media i Skåne. Förbundet anser att Tecal-reglema är giltiga, dvs att "in houseundantag" 
gäller. Detta forutsatter dels a tt den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den 
fristaende enheten som motsvarar myndighetens kontroll över sin egen forvaltning 
(kontrollkntenet) dels att den fristående enheten bedriver huvuddelen a11 srn verksamhet 
tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar enheten (verksamhetskntenet) 

2.2. Syfte, revlsionsfrågor och ansvarig nämnd 

Granskningens syfte ar att bedoma om 
förbundets verksamhet utanför medlemskommunema är förenhgt med kommunal
lagens intentioner 
om förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas pa intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfalle 
att sakgranska rapporten Granskningen är genomförd mellan november Ull december 2017 

2.4. Revfsionskriterier 

I denna granskning utgörs revis1onskritenem a av· 
Kommunallagen 
LOU 
Förbundsordningen 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Intäkter 

3.1.1. Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften utgörs av 0,5 promille av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag För 2016 var medlemsavgifterna 5 372 tkr och för 2017 var beloppet 5 574 tkr. 

Friskolor som är geografiskt placerade inom medlemskommunernas geografi debiteras inte, 
såvida eleverna är skrivna i en medlemskommun. I annat fall upprättas avtal med enskilda 
skolor och kostnaden beräknas på antalet elever med ett belopp på 100 kr/elev, vilket 
uppges vara en riktlinje. I Kristianstad kommun vidarefaktureras friskolorna av kommunen. 

3.1.2. Avtal med andra kommuner eller enskilda skofar 

I nedanstående tabell redogörs för AV Medias avtal med kommuner som inte är 
förbundsmedlemmar respektive enskilda skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi. Beloppen avser budgeterade intäkter för 2017. Sammanställningen innebår att 
cirka 40% av förbundets intäkter kommer från andra än medlemskommuner. 

Kommun j Budgeterade Intäkter från 
· avtalskommuner kr 

315 000 : ESiövs kommun 
· ~J<Ommun ___ _ I 366 586 

Höörs kommun r 386 813 --···--------"-c-cecS--'~~ 
Kristianstad kommun ____ .. ___ , 1 731 104 
Laholms kommun 1580 313 

cl ~s~"m=m~•'------------'-'3"-"37 .. 9'-8"1"6'-----------

I Kommun/enskild skola Budgeterade intäkter frb--
avtal&kommuner lkrl 

Sölvesborg o Bromölla 40000 
gymnasief<>rbund 

1 Kavlinae Lärcentrum 15 000 --
Kavlinge Korsb.ackaskolan 45 000 
Kävlinge Olr:mi;iiaskolan 23 500 -

· KävlinQe Nvvänasskolan 75 000 
I Kävlinoe SkonadalsSkolan 

-
19 300 -I Regionmuseet 27 500 
14 000 

·-----
; Perstore§: g~mnasil.l~-
l§obo Nils Månsson fnskola 7000 
I Staffansto~ Hjäruplundsskolan 35 000 
r-Svalöv Heleneboi:gsskotan _____ 31 500 

-

Svalöv lunnaskolan 20000 

-

-

-·---- -- - -------

1~_valöv Midgård --------- 13 000 ·---------------
f Svalöv Parksko!an 17 000 
, Svalöv B1llesh0gSskolan --.. ·---

--- ---------· -----··-" 
17 900 

lf--~Ollebackskolan S t lbb 
-- -------

1 500 ---------- --- - .. ----- -- - -----
. Lund Freinetskolan 14 760 - ---------- ------··· ---- ------
, Lund Bl1chers. _____ ---·-···---- 2400 ----------~------- -

Avtalslängd 

Fortl· ande 
; Fortlöpande 
i Fortlöpande 
~ Fortlöpande 
i Fortlöpande 

lö ande 

Avtalsl.llngd 

Fortlöpande 

Fortlooande 
Fort1onande 
Forttooande 
2017 och 2018 

. 2017 
Fortlö""nde 
Fartlönande 

' Fortlöoande 
Fortr......,,ande 
FortlOoande 
Forttöeande __ 
Fortlöoande 
Fortlooande 
Fortlöi;iande 
Fortlöpanl:!_~ -1 -----

- -- __ J 



Lund lnlemalionella Engelska 
skolan 
Thoren Framtid 
HVB Balans Kristianstad 
Summa 

3.1.3. Tjänsternas lnnehäll 

2000 

3 000 
480 
422 360 
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Enligt en beskrivning av AV Medias produkter och tjänster erbjuds nedanstaende inom 
läromedelsområdet. 

I mediakatalogen kan lärare boka fysiska artiklar men också se och lyssna på strömmande 
media. Utöver strömmande media kan program och filmer erbjudas på DVD. AV Media 
tillhandahåller daglig support mellan kl 08.00 - 16.00 via telefon eller mejl. Utöver detta 
erbjuds rådgivning och försäljning av teknisk utrustning till anslutna kommuner och skolor. 
Exempel på teknisk utrustning är interaktiva tavlor, interaktiva projektorer, läsplattor, lpads. 
TV, kameror, projektorer och tillbehör. AV Media ger support på produkter som sålts via AV 
Media. Ytterligare tjänst är videoproduktion med tillgång till personella och tekniska resurser 
via Film i Skåne. varefter AV Medias personal svarar för rådgivning och redigering av 
inspelat material. Saknas specifikation på vilka tjänster som levereras beror detta på att 
granskaren inte tagit del ä\l avtalet 

Kommun 

: Eslövs kommun 

: ·Horby kommun -----
I Höörs kommun 
I Kristianstad kommun 

1 LahOlms komm1.m 

: Kommun/enskild skola 
' 

1 __ ··-··-- .... - ---------· 
·1 Solvesborg o Bromölla 

n"mnasieforbund 
Kavlinge Larcenlrum 

Kåvlinae Korsbackaskolan 
, Kävlinge Olympiaskolan ---

l-- -··--·-·----
! Kävlinge Nyvångsskolan 

j Avtalad tjlnst 

! 
Leverans av gods 11g per vecka 1111 
respektive grundskola 

i Uppgift 
hämtad från 
avtal 

--- ! FortlOpande 

·:· Fortl6""'nd_e __ 
--·--· 

Fortlöpande -
Distribution 1111 en plats i kommunen, Fortlöpande 
därför avdraQ med 10% på avniften 

Fortlöoande __ 

Avtalad tjänst I UppgU, l hämtad från 
avtal 

---Tortlöpa-~~~ Leverans av gods 1 /g per vecka 

Leverans av gods 1/g per vecka samt 86 kr/elev , 
förbundets bänster 
Leverans av s 1/Q oer vecka FortJöoande 
Leverans av gods 1/g per vecka samt Fortlöpande 
liänster enl bilaoa 

2017 och 2ofif
1 

1 Leverans av gods 1 /g per vecka samt 
änster enl bila a L I 

Kävlinge SkönadalsskOlan Leverans av _ods 1/g per vecka ··--·-1 2017 - - · ~ 
. Regionmuseet · --------- Administration och distribution av v ---1 Fortlöpande j 

temalådor till AV Medias medlemmar oc°"--h' I 
~ I kunder I 
r~erstorpSgy"mnasium ·---------- Leverans av odsl( er vecka ---

1 

Fortlöpande~ 

1 
Sjöbo Nils_~ånssqn friskola _ Leverans av gods 1/g per vecka · Fortlöpande ~ 

_ .~@.ffans!O[.El___!::!g\!_~plunds~k_Qlan Leverans av gods 1/g per vecka _,,.J Fortlöpande 1 
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Svalöv Heleneborasskolan Leverans av !'.lods 1/g ()l;!rvecka Fortlöru:inde 
Svalöv Lunnaskolan Leverans av oods 1/a r vecka FortJOnande 
Svalöv Midaård Leverans av aods 1/Q per vecka FortlÖ'"'"'nde 
Svalöv Parkskolan Leverans av oods 1/~r vecka FortlOnande 
Svarov Billeshöcsskolan Leverans av aods 1 lg r vecka FcrtlOoande 
Mollebackskolan s·t lbb Leverans av ciods 1/g oer vecka Fortlocande 
Lund Freinetskolan leverans av cods 1/a oer vecka 120 kr/elev/år 
Svalöv Blic:hers leverans av aods 1/!'.1 cer vecka 
Hässleholm Internationella 
Enaelska skolan 
Ttioren Framtid 

. HVB Balans Kristianstad Strömmande media d net runt 

3.1.4. Intäkter från Mrsäljning av IT-produkter 

Nedan följer sammanställning av försäljningsvolymer avseende hårdvara inom IT. 

I Ar Kund Försäljnln belo I lkrl 
12016 Konlo 311 Försällnino. exkl moms 5 907 913 

' ··----
' ' , 2~0~1~7 __ ~,_K~o~nto 311 Försäljning exkl moms 3 526 571 

Enligt förfrågningsunderfag som presenterats beskrivs den upphandl1ngsmass1ga 
organiseringen enligt följande "Kommunalförbundet AV Media Skåne är 

-----" 

en kommunsamverkan där man politiskt har beslutat att kommunalförbundet ska kunna 
t111t,andahalla förmedling av AV-produkter och IKT-produkter till anslutna kommuner. som ar 
12 kommuner belagna I Sk..åne och dess narhet AV Media Skåne ger service till ytterligare 
12 kommuner, varav 4 st är avtalskommuner resterande är delar av kommunen eller enstaka 
skolor. Pa uppdrag av de sistnämnda 12 kommunerna kan även dessa kommuner komma 
att avropa avtalet för inköp. För att det skall vara möjligt för avtalskommunerna att köpa 
varor av AV Media Skåne måste AV Media Skåne få en fullmakt som specificerar vilka varor 
som avses "Senare i beskrivningen anges att "Upphandlande myndighet är Kommuna!
förbundel AV Media Skåne som samordnar och förmedlar inköp till anslutna kommuner_ 
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4.1. År förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med 
kommunallagens intentioner? 

Kommunallagen innehåUer en bestämmelse avseende kommuns anmanna befogenhet och 
lokaliseringsprincipen enligt följande lydelse (2 kap 1§). Kommuner och landsting får själva 
ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller dess medlemmar. 

Kommunallagen innehåller vidare en bestämmelse om kommunal näringsverksamhet enligt 
följande lydelse (2 kap 7 §). Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna. 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting 1 
kommunallagen tillämpas dessa även för kommunalförbund (9 kap 2 §). 

Enligt kommunallagens bestämmelser om kommunalförbund skall det av förbundsordningen 
bl a framgå förbundets ändamål, förbundsmedlemmars andelar i förbundets tillgångar och 
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna 

Fcirbundsordningen for Kommunatförbundet AV Media Skåne innehåller föl1ande 
bestämmelse avseende förbundets ändamal. Förbundet har 1111 ändamBI att producera. sälja 
och distribuera t1anster. material och varor inom omrBdet läromedel och aud,ovisuella medier 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Följande anges avseende tillg8ngar och skulder i förbundet. Förbundsmedlemmarna har vid 
vaf}e tidpunkt andel I forbundets hl/g8ngar och skulder i forh8/tande 1111 vad 
förbundsmedlemmama tilfsk/utit i avgift till förbundets verksamhet. 

Följande anges avseende kostnadema. Kostnaderna för förbundets verksamhet skall 
finansieras genom avg;fter från förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundets AV Media Skånes verksamhet omfattar ett stort antal kommuner och 
enskilda skolor utanför medlemskommunema. Detta strider mot såväl kommunallagens 
bestämmelse avseende lokaliseringsprinc1pen, dvs att förbundet verksamhet endast får 
avse medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. Den särskilda lagen om vissa kommunala befogenheter (2009·47) som ger 
ökade befogenheter r förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen innehåller inget 
som är tillämpbart på kommunalförbundets verksamhet. 

Vad galler kommunalförbundets kostnader finansieras dessa varken enligt vad som anges i 
kommunallagen eller enligt förbundsordningen eftersom förbundet debiterar 
medlemsavgiften i promille av kommunens skatteintakter och generella statsbidrag jämte 
100 l(.r per elev för enskilda skolenheter samt fakturerar icke förbundsmedlemmar. För 2017 
finns budgeterade intäkter från avta/skommuner och enskilda sko/enheter cirka 3,8 mkr samt 
försäljning av IT-produkter om cirka 1A mkr. Vad gäller just försäljning av IT-produkter 
uppgår intåkten för 2017 till 26 procent av totala intäkten Som jämförelse kan nämnas att 
procentsatsen för 2016 uppgår till 38 procent. 
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4.2. År förbundets försäljning av IT~varor och tjänster är förenligt med LOU. 

Att köpa från eget bolag, fristående enhet, utan upphandling utgör en viktig möjlighet för 
många upphandlande myndigheter Tillämpningen av detta undantag - in house-undantaget • 
kan vara särskilt intressant inom kommunal verksamhet eftersom tilldelning av kontrakt till 
egna bolag inom denna sektor är vanligt förekommande. Frågan i denna del är huruvida in 
house-undantaget är tillämpligt för AV Media Skånes vidkommande eller om det förekommer 
hinder för detta. Det som talar emot att AV Media Skåne kan tillämpa in house-undantaget är 
att man har en alldeles för stor avtalsgrupp - det som strider mot den kommunalrättsliga 
regleringen är även ett hinder rörande den upphand!ingsrättsliga tillämpningen. 

Tillämp,ing av in house-undantaget kräver ju att Teckal-kriteriema är uppfytlda. Det innebär 
att den upphandlande myndigheten måste göra en noggrann bedömning av den riskbild som 
uppkommer om grunden för själva upphandlingen - i detta fall - AV Media Skåne - är ett 
lagligt sätt att göra upphandlingar på. Det bör konstateras att in house-undantaget är just ett 
undantag vilket innebär att det tolkas restriktivt. Däremot kan vi också säga att rättsläget är 
oklart varför det föreligger vissa svårigheter vid den praktiska tillämpningen. 

In house-undantaget är tillämpligt på alla kontrald som ingås mellan en upphandlande 
myndighet och en juridisk person eller gemensam nämnd (fristående enhet) enligt 
kommunallagen under förutsättning att 

1 Den upphandlande myndigheten utövar kontroll öl/er den Juridiska personen eller den 
gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten uto ... ar över sin egen 
forvaltn1ng och 
2 Den Juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen al/ sin 
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den 

I den nu aktuella s1tuat1onen rOrande AV Media Skane där ett stort antal kommuner eller 
andra verksamheter anlitar AV Media Skåne som inköpscentraf faller således in house
undantaget bort som undantagsmöjlighet på grund av kontrollkriteriet. PS grund av det stora 
antalet medlemskommuner utövar ingen kommun tillräcklig kontroll får att kriteriet ska vara 
uppfyllt. Gällande det verksamhelskriteriet har förbundet 40% av sina intäkter från andra än 
medlemskommuner. vilket innebär att inte heller det kriteriet är uppfyllt. 

Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster. 
Förbundet anser att Teckal-kriterierna är giltiga, dvs att in house-undantaget gäller. 

Denna bedömning från förbundets sida utgör en risk för de kommuner som handlar av AV 
Media i Skåne. Risken att kommunerna genomför köp av varor och tjänster utan att använda 
LOU är hög vilket föranleder risk för att köpen kan ses som otillåten direktupphandling vilket i 
sin tur kan leda till krav på skadestånd men även avtalsogiltighet under vissa förutsättningar. 
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4.3. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna 

Revlslonsfr;lp Svar 

Ar förbundets verksamhet utanför Förbundets verksamhet strider mot såväl 2 kap 1 § som 2 
medlemskommunema förenligt med kap 7 § kommunallagen 
kommunallagens Intentioner? 

År förbundets försäljning av IT•varor Risken är mycket hOg att kommunerna genomför otillåtna 
och ~änster är fOrenhgt med LOU? direktupphandlingar, när de köper av AV Medla i Skåne 

Vår bedömning är att Tecal-kntenema i ar uppfyllda 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi AV Media i Skåne att 

Att omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet. annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner. 

Om förbundet ska fortsätta med inköp av hård· och mJukvara till kommuner måste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gallande lag Exempelvis som 
1nköpscentral för anslutna kommuner och darefter vara grossist for dessa kommuner 
samt att aven utreda forutsattningama för samordnad upphandling genom 
inkopscen1ral. 

Hässleholm den 25 februari 2018 

Lars Eriksson 
EY 



5. Bilaga 

Revlslonsrappc,rt ZOl 7 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -1 7 till feb -1B 

5.1. Upphandlingsrättsliga aspekter av avtalssamverkan 

Vid interkommunal avtalssamverkan ingår de samverkande parterna avtal med juridiskt 
bindande rättigheter och skyldigheter. Det kan avse ett samarbetsavtal vilket i sin tur kan avse 
avtalssamverkan. Denna avtalssamverkan kan vara att kommuner tillsammans inrättar en 
inköpscentral som bedriver grossistverksamhet. 

När kommunal samverkan resulterar i att det träffas avtal om någon form av anskaffning 
aktualiseras upphandlingslagstiftningen. Det är LOU som sätter gränser för kommuners och 
landstings möjlighet att träffa avtal med varandra utan att göra en offentlig upphandling. 

I första hand styrs upphandlingar av reglerna i LOU. Alla kommunala myndigheter omfattas av 
LOU. Huvudregeln är att alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet gör 
från en annan juridisk person omfattas av LOU. Att leverantören också är en upphandlande 
myndighet innebär som huvudregel inte något undantag från att LOU ska tillämpas. 

I LOU finns alika undantag från lagen - som internupphandlingsundantaget (in house) och 
undantaget för samarbetsavtal (Hamburgundantaget). In house-undantaget (även kallat 
T eckaf-undantaget) avser situaUaner sam i hög grad liknar de situationer där tjänster utförs i 
egen regi, även om anskaffningen sker från en formellt fristående juridisk person. 
Hamburgundanlaget avser samarbetsavta! sam ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett 
tredje undantagsfall är att inköpscentraler sedan 2017 kan bedriva gross1stverksamhet, vilket 
innebär att en upphandlande myndighet kan köpa varar eller tjänster direkt från en 
1nkOpscentral. 

Frågan är ju om AV Media Skånes uppdrag kan anses innefattas som verksamhet i egen regi 
även om anskaffningen av varor och tjänster sker från en i formellt hänseende fristående 
juridisk person. Vår bedömning är att den inte är fristående från sina avtalskammuner i 
tillräcklig utsträckning. Undantaget gäller, förenklat. fall när den upphandlande myndigheten 
kontrollerar den part sam den ingår avtal med (kontrollkriteriet) och den kontrollerande parten 
dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens 
räkning (verksamhetskriteriet). Ett exempel på när undantaget kan vara tillämpligt är när en 
kommun köper något från sitt helägda dotterbolag. Ett annat exempel är köp mellan två 
systerbolag som ägs av en kommun. 

Då denna situation inte är för handen är in house-undantaget inte tillämpligt. Men sådana avtal 
skulle kunna omfattas av "Hamburg-reglerna". Dessa regler och dess rättspraxis kan ses som 
en vidareutveckling av Teckal-undantaget. Problemet som finns är om AV Media Skånes 
funktion är att organisera köp för då är undantaget inte tillämpligt. 

Samarbetskonceptet, som Hamburg-undantaget bygger på, är centralt för bedömningen om 
undantaget ska kunna ti!lämpas. Det krävs enligt vår uppfattning att parterna samarbetar för 
att undantaget ska vara tillämpligt. Det innebär att köp inte omfattas av undantaget. I skälen 
till direktivet anges att samarbetet, för att uppfylla villkoren för undantaget, bör gn.mdas på ett 
~samarbetskoncept". Det anges vidare att det ska finnas "åtaganden om att bidra till ett 
fullgörande av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete". Det görs alltså en åtskillnad 
mellan avtal om samarbeten och sådana avtal där en upphandlande myndighet köper tjänster 
frän en annan upphandlande myndighet 
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Vi uppfattar detta som en viktig begränsning i möjligheterna att tillämpa undantaget för 
samarbetsavtal. 

Exempelvis bör undantaget inte vara tillämpligt om en kommun köper snöröjningstjänster av 
en närliggande kommun. Det är då fråga om ett köp och inte ett samarbete. Undantaget kan 
däremot vara lillämpligt om kommunerna ingår ett avtal om att gemensamt samarbeta kring 
snöröjningen av vägarna i kommunerna och båda parter bidrar med resurser till samarbetet. 
Frågan om samarbete är nära kopplat till förutsättningen om gemensamt mål. 
Samarbetsavtalet får inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Då ar det inte fråga 
om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål, utan om ett köp. Det gäller 
alldeles oavsett om det sedan sker ett nsamarbete" inom ramen för avtalets fullgörande, dvs. 
att köparen bidrar till utförandet av tjänsten. En första förutsättning är alltså att det är fråga om 
ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål. Därutöver ska partema enligt 
Upphandfingsmyndighetens uppfattning rent faktiskt samarbeta och bidra till ett fullgörande av 
tjänsten. 

Undantaget för samarbetsavtal benämns i LOU som nUpphandling mellan upphandlande 
myndigheter". Mot bakgrund av bedömningen att köp inte omfattas av undantaget är 
benämningen något olycklig, då den för tankarna till köp och andra anskaffningar. 

Det bör dock vara enklare att visa att förutsättningen är uppfylld om kommuner och landsting 
samarbetar kring en uppgift på det obligatoriska området. Oä framgar samtliga parters behov 
av att fullgöra uppgiften av det offenthgrättshga aliggandet. Undantaget bör alltså enligt 
Upphandhngsmyndighetens uppfattning även kunna tillämpas for en uppgift på det frivilliga 
omrcidet. Men då är det extra viktigt att parterna sakerhetsstciller att motivet for att ingå i 
samarbetet enbart utgår från det egna behovet av att fullgöra uppgiften 

5.2. Vad är en inköpscentral? 

En inköpscentral är enligt definitionen I 1 kap. 14 § LOU en upphandlande myndighet som 
stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i fann av 
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter. eller 
2. tilldelning av kontakt eller ingående av ramavtal om varor. tjänster eller byggentreprenader 
som är avsedda för upphandlande myndigheter. 

En nyhet i de nya reglerna om inköpscentraler är begreppet "centraliserad inköpsverksamhel". 
Begreppet ingår i definitionen av inköpscentral och dess innebörd framgår därför av denna 
definition (se punkt ett och två i definitionen ovan) Om en upphandlande myndighet 
stadigvarande bedriver centraliserad inköpsverksamhet är den per definition en inköpscentral. 
Att en inköpscentral ska bedrivas stadigvarande är också en nyhet och fanns inte med i den 
tidigare definitionen av inköpscentral. Avsikten är enligt regeringen att tydliggöra skillnaden 
mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera 
upphandlande myndigheter. Vad gäller den närmare innebörden av begreppet menar 
regeringen att den måste fastställas i rättstillämpningen. 

En inköpscentral kan bedriva sin verksamhe1 i huvudsakligen två olika former: 

1. lnköpscentralen kan anskaffa varor och tJänster som sedan ska säljas vidare till 
upphandlande myndigheter. lnköpscentralen agerar då som grossist Jnköpscentralen 
upphandlar varor eller tiänster för att antingen lagerhålla eller på annat sätt tillhandhålla dessa 
produkter för senare vidareförsälJning till andra upphandlande myndigheterna Denna funktion 
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är ny från 1 januari 2017 och syftar till att underlätta inköp av generiska produkter och tjänster 
för upphandlande myndigheter. 

2. lnköpscentralen kan även fortsättningsvis tilldela kontrakt och ingå ramavtal som ska 
användas av andra myndigheter. Tidigare kunde inköpscentralen antingen ·1ngå ramavtal för 
andras räkning eller agera som ombud. Den nya definitionen av inköpscentral tillåter också att 
inköpscentraler agerar som självständig mellanhand, det vill säga upphandlar ett enskilt 
kontrakt som är avsett till en annan myndighet men som inköpscentraJen upphandlar i eget 
namn och p~ eget ansvar. 

En annan nyhet är att inköpscentraler får tillhandahålla stödveri<samhet för inköp. Denna typ 
av stödverksamhet är sannolikt aktiviteter som går utöver de som ryms i begreppet 
centraliserad inköpsverksamhet. 

De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en upphandlande myndighet kan 
använda sig av en inköpscentral på fem olika sätt. En upphandlande myndighet kan: 

1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral 
2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling (enskilt kontrakt eller ett 
ramavtal) för den upphandlande myndighetens räkning {tnköpscentralen kan genomföra 
upphandlingen antingen som ett ombud eller som en självständig mellanhand) 
3 anvanda sig av ett dynamiskt 1nköpssystem som drivs av" en inköpscentraf 
4 avropa frän ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral 
5 köpa stödverksamhet för mkOp av en inköpscentral (under fOrutsattning att man samtidigt 
anlitar 1nkOpscentralen för att tillhandahålla centrahserad 1nkopsverksamhet. dvs nagon av 
punkter 1-4 ovan J 

För alla dessa ""tjänster'" kan en upphandlande myndighet vanda sig direkt till en 1nkbpscentraf 
utan att detta behöver upphandlas. 

I nya LOU har det införts bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att köpa varor och 
IJänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Detta innebär att 
upphandlande myndigheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under 
förutsättning att inköpscentra!en har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med 
gällande upphandlingslagstiftning 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017 

Inledning 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads 
läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 2018 fyller AV Media 
Skåne 20 år. 
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhets
regionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel, främst 
digitala läromedel. AV Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT
resurs för pedagoger och elever. 

Medlemskommuner och avtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och 
gymnasiesärskolan. Övriga avtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, fem 
skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo 
kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps gymnasium 
(Perstorp AB), avtal med Regionmuseet, samt Kommunalförbundet Bromölla
Sölvesborg. 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun Ordinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (Mp) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (Bp) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (Sd) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M) 

Osby lngmar Bemthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (Pf) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 
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Lena Eriksson (C) 

Reino Persson (S) 

Helene Lundqvist (S) 

Eddie Ek (Sd) 
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Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Theresa Lindahl (M) 

Sofia Nilsson (C) 
Vice ordf. 

Leif Svensson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Christer Grankvist 
V ice Ordföranden Sofia Nilsson 
Ledamot BrittMarie Hansson 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har åtta AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

IKT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig 
Dataskyddsombud 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 
Jenny Josefsson 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Direktionen har fått ansvarsfrihet, med anmärkning för år 2016, beviljad ifrån 
samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
Ny Förbundsordning 
Ny Förbundsordning har skrivits, anpassats till ny kommunallag och skickats ut till 
medlemskommunerna för beslut och underskrift. Fr.o.m. 2018-01-01 så gäller ny 
Förbundsordning, samtliga 12 medlemskommuner har fattat beslut om att anta ny 
Förbundsordning samt skrivit under densamma. 
Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 13 772 on Kr. Kostnaderna för året uppgår till 13 061 990 Kr+ 
avskrivningskostnader 378 474 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella 
intäkter och kostnader, uppgår till 331 641 kr. 
Delårsbokslut 
Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2017-08-31 . Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 
Balanskravresultat: 
Arets resultat 
Realisationsvinster 

331 641 Kr 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + 
Orealiserade förluster i värdepapper + 
Justering för återföring av orealiserade förluster 

0 Kr 
0 Kr 
0 Kr 
0 Kr 

i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 
Vårt överskott är högre än beräknat 

0 Kr 
= 331 641 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= 331 641 Kr 

I och med förändrade redovisningsprinciper visar årets resultat för 2017 på ett högre 
positivt resultat än budgeterat. Vilket beror på att vi för första gången i vår 
verksamhet har periodiserat film inköpen, vilket är genomfört med anledning av 
revisorernas synpunkter. Det påverkar vårt sätt att arbeta med ekonomin under en 
övergångsperiod under 2017 och 2018, där vi måste ta hänsyn till de kommande 
periodiska kostnaderna. 
Vi har nått våra mål avseende att hushålla med våra pengar, att vara 
kostnadsmedvetna, att reducera onödiga kostnader och i huvudsak använda 
budgeten till tjänster och produkter för pedagogiskt stöd till kunderna. Såväl AV 
Media Skånes soliditet 58% samt likviditet 6 165 268 kr visar på en stabil ekonomi. 
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Personal 
Vår IKT pedagog Jenny Josefsson slutade sin anställning hos oss den siste 
november på grund av personliga skäl. Inget beslut om nyrekrytering är fattat. 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Kompetensutveckling 
Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, 
SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Trippel Helix, Filmkonferenser och UR-dagarna. 
Kompetensutveckling är genomförd avseende Skolfederation, NT-handledarutbildning, 
GDPR, bygga hemsida i WordPress. 

Information Marknadsföring kommunikation 
Hemsida 
Ny hemsida har lanserats under oktober månad. 
Sociala medier 
Våra uppsatta mål för antalet som följer oss på sociala medier har uppnåtts. Framför 
allt Facebook upplever vi som det sociala mediet som ökar i betydelse för oss, för att 
föra ut vår information om tjänster och produkter. 
Dialogmöten 
Dialogmöten med samtliga kommuner har påbörjats under hösten 2017 och skall 
slutföras under 2018. 

Film och övrig strömmande media 
Film - strömmande och DVD 
I och med den ökade användningen av strömmande media har vi tagit bort all 
utlåning av DVD på de inköpta filmer som vi har strömmande rättigheter till. Detta 
ska på sikt ge en minskad fysisk distribution. Vi har numera adaptiv streaming, (är en 
teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och 
uppkopplingshastighet). Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som 
utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån. 

Vi har skrivit abonnemangsavtal med Film & skola på 4 år, detta innebär ca 1 200 
strömmande utbildnings- och spelfilmer ytterligare i Mediekatalogen i ett första 
skede. Nya filmer tillkommer varje termin. Abonnemangsavtal har även skrivits med 
Eduklips på 3 år. Mediekatalogen har utökats med över 200 utbildningsklipp och det 
tillkommer minst 40 nya klipp per år. 

Filminköp och förlängning av filmrättigheter 2017 har gjorts till en kostnad av 
1 500 000 kr samt 800 000 kr för abonnemang Film i Skolan. Vi har nu ca 2 313 
egna inköpta filmer i vår Mediekatalog. 179 nya filmer har lagts in och ca 250 nya 
utbildningsklipp. I SLI Fritt utbud har det tillkommit 12 filmer. Totalt 19 filmer har 
utrangerats. Av de 59 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa 
rättigheter för 15 stycken. 7 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att 
möjligheten finns att kombinera film och bok. 

-



JIV 
MEDIA SKÅNE 

2018-02-22 

Vad gäller vårt mål med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har vi 
gjort detta både genom nyhetsbrev, men även regelbundet via Facebook- och 
Twitterkanal och på vår förstasida i Mediekatalogen. 
UR-program 
DVD och CD distribueras inte längre. UR:s radio- och tv-program kommer att vara 
fortsättningsvis tillgängliga i Mediekatalogen som strömmande. 
Genom att delta på UR-dagarna har vi tagit del av deras programutbud och fört 
diskussioner om produktion och samarbete. 
Webbtjänster 
Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto 
hos oss. Under 2017 har 7 129 inloggningar gjorts av både elev och lärare. 

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång 
till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen under 2017 
för såväl elever och lärare. 
Cartoonist 15 625 
Mindomo 8 108 
MovieEditor 1 890 
Audieditor 589 

Kikora mattetrion finns nu i vår mediekatalog. Mattetrion är ett digitaliserat 
träningscenter för matematik. 

Läromedelsmässa 2017 
Jim Thuresson, bl. a. före detta förbundskapten i basket, inspirerade i Positivt 
ledarskap. Ett hundratal föreläsningsbesökare fick sig en rejäl energikick. 
Totalt besöktes mässans 40-tal utställare av ca 600 lärare i förskola till årskurs 9. 
Även de 15 seminarierna var välbesökta. 
Nyhet i år var att besökarna skulle anmäla/registrera sitt besök, så de enkelt kunde 
dela sina kontaktuppgifter med de utställare de önskar komma i kontakt med. 

Genomförda Pedagogträffar/kurser/utbildningar under 2017 
Vi har under året arrangerat 6 pedagogträffar i ämne som Skolfederation, matematik, 
litteratur och läromedel med totalt ca 225 deltagare. 
Se också statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV 
Mediainformation samt utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna. 

Nätverk- och informationsmöten 
Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. 
befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It
assistenter), ifrån våra kommuner. 
Vi har under året deltagit i nätverk avseende försäljning med Mediapoolen i Skövde 
och Mediacenter i Jönköping. 
Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) i 
Sverige. I KMIS har vi under året genomfört dialogmöten med SVT UR och 
Skolverket. 
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Upphandling & Försäljning 
Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning sålt för 3 909 4 11 Kr. 
Kostnaderna för teknikinköp har under året varit 3 829 020 kr. Lägger 
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vi till förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns 
i resultaträkningen så har vi 2017 totalt omsatt 6 909 411 Kr i försäljningen. 

Distribution 
Kostnader 
Vi har uppnått vårt mål för 2017 att sänka kostnaderna för distributionen med 4%. 
Vi har sålt en gammal transportbil och ersatt den med en mindre bil som vi leasar på 
tre år. Med en ny modern bil kommer vi att sänka våra drivmedelskostnader med 
10% under 2018 samt att vi kör på HVO diesel {miljödiesel). 

Utlåning 
Skolfederation 
Vi har under året blivit medlemmar i Skolfederation. Vår mediekatalog är anpassad 
för Skolfederation. Ångelholm är vår första kommun som har integrerat 
Skolfederation med vår mediekatalog och Båstad, Åstorp och Hässleholm står på tur. 
Total utlåning 
Har ökat med 28 000 utlåningar. För detaljer se statistik för år 2017, statistik tidigare 
år samt statistik för våra utbildnings- och informationsinsatser ute i våra kommuner. 
Lärar- och Elevinloggning i Mediekatalogen 
Vi har idag 9 142 st. aktiva lärarkonton samt 21 085 st. aktiva elevkonton. 
Slutsatser: Lärarkonton är färre än föregående år och det beror på att vi har rensat ut 
inaktiva konton. Elevkonton har ökat med 5 000 konton. 

övrigt 
Den 22 - 24 maj flyttade vi verksamheten ifrån Bäckhagsvägen 13 till Finjagatan 44. 
I förberedelserna för flytten fattades beslut om att avveckla Läromedelsbiblioteket. 

Hässleholm 2018-03-05. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Christer Grankvist 
Ordförande 
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RESULTATRÄKNING 1 (7) 

Not 2017 2016 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 201 650 8 996 093 
Fönnedling AV-utrustning 3909411 5 585 562 
övriga intäkter 3 661 015 1 099 604 

Summa intäkter 13 772 077 15 681 259 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -3 829 020 -5 561 612 
Varor och tjänster för verksamheten -881 641 -3 299 781 
Övriga kostnader -2 870 027 -2 342 772 
Personalkostnader 4 -5 481 272 -4 352 820 

Summa kostnader -13 061 960 -15 556 985 

Resultat före avskrivningar 710 117 124 274 

Av- och nedskrivningar -378 474 -120 757 

Resultat efter avskrivningar 331 643 3 517 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 0 1 531 
Räntekostnader -2 -3 646 

ÅRETS RESULTAT 331 641 1 402 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 
Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 5 2 278 343 0 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 6 0 0 

Summa anläggningstillgångar 2 278 343 0 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Lager av AV-utrustning och reservdelar 7 0 0 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 453 398 2 633 624 
övriga fordringar 666 305 89 226 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 296 259 450 679 

1 415 962 3173 529 

Kassa och bank 6 165 268 6 812 964 

Summa omsättningstillgångar 7 581 230 9 986 492 

SUMMA TILLGÅNGAR 9 859 573 9 986 492 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Penslonsstiftelsen 
Penslonsreserv enligt KPA 

Not 

9 

10 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6187 461 

2 660 648 
173 968 
837 496 

3 672112 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 

3(7) 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

3 467 629 
9 467 

653 577 

4130 673 

9 986 492 

4 041 942 
1 809 000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets resultat 
Justering för ej likvic:liletspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från lnvesteringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

331 641 1 402 
378474 120757 

710 115 122159 
1757567 -1350139 

0 129 779 
-458 561 1 961 802 

1299006 

2 009121 

-2656817 
-2 656 817 

-647 696 

6 812 964 
6 165 268 

741442 

863 601 

0 
0 

863 601 

5 949 362 
6 612 964 

4(7) 



Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad enl~t kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovlsnlng (RKR). Principerna är oföramJrade. 

Materiella anläggnlngstlllgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har I balansräkningen upptagits till anskaflnlngsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagi1s i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enllgt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande evskrivningsprocensatser tillämpas: 

Inventarier, verktyg och insla/lalioner 
Bilar och transportmedel 
Övriga inventarier 
Installationer 

lmmalerlella anläggnlngstlllgångar 

17% 
20-25% 

10% 

Immateriella anläggningstillgångar har i balansrilknfngen upptagits till anskaflningsvärdet etter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påoörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

5(7) 



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Av111ft11r 

Avgiflllr från kommunerna 
Avgifter övriga aklörer 

Not 3, Övrl~ lntäkt11r 

SJuklönekomp(!nsa1ion 
Erhållna bidrag för personal 
Övrl a Intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löoor och andra ers/lttnlngar 
Sociala avgifter, personal 
Peflsloosl<.ostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Gotlgörelse penslons!lliftelsen 
Övriga personalkostnader 

Medelanta\et anställda 

Kvinnor 

Ni;,t 6 lmmaterlella anllggnlngatillgångar 

Anläggnlngs~llgäogarskrlvs av enligt plan över den förväntade nytijandeperfoden (1-5 år) 

Ingående anskaffnlngs~ärde 
Investeringar under året 
Pågående i11vesteringar 
U1ra11 erln ar 
UJgäende anskaf!nlngsv:trde 

Ingående acirnmulerade avskrivningar 
Aretsavskrivrilngar 
Avskrivningar hänförliga lill utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggnlngsti~gångar 

Not 6 Materiella anläggnlngstlllgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enUgt plan över den förväntade nytijandepelioden. 
Följarlde avskrlvningsprocens.atser li!lämpas: 

Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
lnstallatii;,ner 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under aret 
P~gående Investeringar 
Ulran erin ' Utgående anskaffningsv!rde 

Ingående ackumulerade svskrNnlngar 
Aretsavskrivningar 
Avskrlvnlng..r hänförliga lill utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivnl[!gar 
Bokfört värde materiella anläggn!rlQsUllgångar 

2017-12.-31 

5573 908 
3827 744 
B 201 660 

2017-12·31 

2017-12-31 

0 
129412 
531 603 
661 015 

3573 409 
112415.4 

309 843 
154 609 
34 050 

0 
285 208 

5 481 272 

2017-12-31 

3 

' ' 

0 
2 656 817 

0 
0 

2656817 

0 
-378 474 

0 
-376 474 

2 278 343 

2017-12·31 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1363405 
D 

578 091 
785 314 

0 

6(7) 

2016,12-31 

5 371 690 
3624403 
89&8093 

2016·12-31 

50016 
134 546 
915 042 

1099604 

2016-12-31 

2 978257 
931 278 
338 761 
123 895 

30 060 
-413 921 
364 490 

4362820 

2016·12·31 

2016-12.-31 

3 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 
D 

1 383 405 

-1242648 
-120 757 

D 
-1 363 405 

D 



Not 7 Varulager 

16 lagervärde 
Nedskrivnln 
Bokför! lagervärde 

Not 8 Förutbetalda kostnader oeh upplupna lntäklllr 

Förelagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Llcenserla~tal 
övri a kostnader 

Not 9 Eget kapital 

lnl)ående balans 
Arels resultat 
Utgåel'lde balans 

Not 10 Förutbetalda Intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkos1nader 
övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintakter 

2017-12-31 

0 
0 
0 

2017-12-31 

0 
0 

13{1992 
134 317 
22 950 

296 269 

2017-12-31 

5 655 819 
331641 

8187 481 

2017-12-31 

442096 
339400 

56000 
837 496 

7(7) 

2016-12-31 

129n9 
-129779 

0 

2018-12-31 

24 828 
134 093 
54 615 

223 334 
13 809 

450 679 

2016-12-31 

5 854 417 
1402 

6856819 

2016-12-31 

467 852 
110 725 
75 000 

663 677 



Bilaga 4. 

STATISTIK 2017-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 



Statistik för streaming och utlån 2017 

Kommun Teknisk utr Boklådor Bok&Media Övrigt Museif. Temalådo UR DVD DVD Stream UR StreamAVM AVMlnfo AVM Utb summa 

Bromölla 9 68 5 5 18 108 4144 6 087 2 10 446 

Båstad 62 4 17 7 21 12 126 4372 6 920 1 1 11 543 

Hässleholm 101 1120 37 14 66 268 200 1460 18 234 27 840 4 15 49 359 

IOipp.an 6 99 3 7 24 8 9B 5 321 8 192 3 2 13 761 

Osby 7 67 7 11 16 180 4960 7 493 2 4 12 747 

Perstorp 1 53 1 2 76 2 638 3 900 2 5 6 678 

Simrishamn 3 76 5 27 9 21 313-0 5 452 2 3 8 728 

Tomelilla 3 136 7 10 77 3 90 4 597 7223 2 2 12150 

Åstorp 18 53 2 9 36 4 124 4 731 7255 1 12 233 

Ängelholm 4 197 3 28 47 13 282 12 991 20228 3 4 33 800 

Örkelljunga 1 12 3 1 9 2 13 59 3 573 4856 8529 

ö Gölnge 2 143 6 1 8 26 59 177 3 967 6166 2 6 10 563 

Eslöv 25 173 4 16 30 5 188 7481 12 358 2 2 20284 

Hörby 26 188 24 1 16 70 19 189 4663 7732 1 4 12933 

Höör 6 76 25 9 30 23 147 4747 6 607 1 11 671 

Kristianstad 43 347 18 26 98 125 85 713 25 658 39865 8 12 66998 

. Kävlinge 3 58 1 6 28 10 3 950 6 945 1 11 002 

Laholm 5 218 74 10 12 19 4 180 6 3-07 9470 2 2 16 303 

Landskrona 10 39 49 

Lund 113 5 1 11 10 245 629 1 014 

Malm<! 83 258 341 

Sjöbo 114 404 518 

staffanstorp 28 818 1 862 2 708 

Svalöv 8 59 1 2 4 58 10 218 2 239 3 338 5 937 

Sölvesborg 5 1 5 849 1 017 1 877 

SUMMA 271 3 323 221 74 325 929 481 4489 129 822 zoz 136 37 64 342172 

Sammanställt av Martin Sarkar 180124 

Övrigt= Läromedelsbiblloteket, 16 mm filmer, Ljud 
AVM Info= lnformationstillfälle om vår verksamhet [se bllaga) 

AVM Utb"' Utbildning i Creaza, Muny, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 



Tidigare år 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Bromölla 10 324 9 366 7367 7 514 6 272 6 727 1 430 2 876 2 767 

Båstad 10 649 8 603 8 023 7 451 6 777 7 839 5198 3 828 2833 

Eslöv 18 862 16 309 14857 12 047 13 965 6 668 4 374 2 734 2043 

Hässleholm 46472 44579 45 115 37120 33 370 30220 20 846 15 188 13 317 

Hörby 10 621 8523 7 818 7708 7 694 6 524 4360 2 854 1 924 

Höör 11 125 9 885 10 566 8646 7 618 6750 4 320 2 208 1 531 

Klippan 11 386 10 060 9 571 8234 9 361 8 376 5 503 4 674 3 723 

Kristianstad 61322 51 376 48 876 46 819 43 534 37244 22 724 16 325 13998 

Kävlinge 8 750 4420 1 631 1 020 441 317 75 

Laholm 15329 21 449 15 066 13 709 13 300 9369 6143 4324 3698 

Landskrona 177 149 153 112 

Lund 693 520 
Malmö 26 
Osby 12 709 13 355 14 027 11 101 11 226 9376 6 927 5 496 4280 

Perstorp 6 099 5 331 5 911 5 038 5 925 4490 3448 2 570 2 119 

Simrishamn 9 964 7 774 8 907 9763 10793 8215 4 674 3 630 3437 

Sjöbo 369 383 466 428 

Staffanstorp 2 151 1 391 1 237 980 194 
Svalöv 5 320 6 169 4 793 3 419 3 065 2240 1345 607 

Sölvesborg 1 567 694 829 1 551 1 301 874 851 464 

Tomelilla 11 020 10 553 10 864 10 096 10 292 7 404 2 922 1 818 1 664 

Åstorp 9 189 10 051 11 200 10 618 10 801 9273 5 928 4 850 4259 

Ängelholm 29 326 26491 22 975 23455 20 548 17 471 12 512 7 294 6024 

Örkelljunga 9 796 9 239 8 744 7163 6 319 6203 4147 2 788 2247 

östra Göinge 10 744 9 822 9 102 9 873 10 859 9495 7 375 5475 4159 

S:a kommuner 313 990 286 492 268 098 243 865 233 655 195 075 127 802 90 003 74023 
Övriga 1 14 611 9 880 7 501 6 263 4564 

Totalt 313 991 286 492 268 098 243 865 248 266 204 955 135 303 96 266 78 587 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

BIiaga till statistik för 
streaming och utlån 2017 
18-01-24 

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner 
avseende AV Media information samt utbildningar/work
shops 2017. 

AV Media Skånes Information på plats ute i kommunerna. 

Bromölla 

Båstad 
20/6 Båstad Montessoriskolan AV Media info 

Hässleholm 
19/1 
2/3 
13/9 
6/10 

Klippan 
6/11 
25/9 
6/12 

Osby 
9/1 
16/3 

Perstorp 
7/3 
12/6 

Läshöman info T 4 Vux, Lär Vux 
Hässleholm Blixtlåset utställare 
Dialogmöte med utvecklingsledare 
Skolbibliotek Läshörnan 

AV Media info Vedby skola 
AV Media info Pilagårdsskolan 
AV Media info Krika Bygdeskola 

Osby Klockaregårdsskolan AV Media Info. 
Visseltofta AV Media Info 

Perstorp AV Media info 
AV Media info Parkskolan 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan AV Media info 
12/9 Dialogmöte med utveckllngsledama 

Tomelilla 
12/1 
9/3 

Tomelilla IKT-möte 
Tomelilla AV Medla info Onslunda skola, Smedstorps skola, Kastanjeskolan 
och Lindesborgsskolan 

AV Medla Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 



Åstorp 
4/9 Dialogmöte med förvaltningschef och utvecklingsstrateg 

Ängelholm 
10/1 AV Media tnfo pä RIKT 
17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop 
16/8 Dialogmöte medför- och grundskolechef och IKT-utvecklare 

Örkelljunga 

östra Göinge 
5/4 AV Media Skåne info Skoldatateket 
17/5 Mölleskolan AV Media info 

Eslöv 
2/2 
20/9 

Hörby 
11/10 

Höör 
19/12 

AV Media info, Fridasroskolan 
lärfestival, heldag AV Media info 

Dialogmöte med utvecklingsledare och IT-pedagog 

Dialogmöte med förvaltningschef och IKT pedagog 

Kristianstad 
11/1 Hammar skola AV Media info 
6/2 Rinkabyskolan AV Media info 
712 Viby skola AV Media info 
15/2 Trolle Ljungby skola AV Media info 
13/3 Kulltorpskolan AV Media info 
21/3 Fröknegårdskdan 6 - 9 AV Media info 
21/9 AV Media info Rönnowsko/an personal F- 3 
6/12 Skolbiblioteket Läshörnan 

Laholm 
13/3 
10/10 

Kävlinge 
2719 

Parkskolan info i personalrummet 
Kommunens Fritidspersonal, Lögnäs Gård, AV Media info 

Dösjebroskolan AV Media info 

AV Media Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hässleholm [ Växel 0451~ 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E~post: kontakt@avmediaskane.se 
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AV Media Skånes utbildningar/ workshops ute på plats i 
kommunerna. 

Bromölla 
18/4 
16/10 

Båstad 
20/6 

Bromölla Creaza Cartoonist, studiedag, Fritidspedagoger 
Dala Norra programmering, Fritids 

Båstad Montessoriskolan Programmeringsworkshop 

Hässleholm 
7/2 28/2 7/3 13 st 2 timmars lektioner i programmering vid Vittsjö skola, elevens val 
14/3 21/3 28/3 
4/4 18/4 25/4 
9/5 16/5 23/5 
30/5 
28/8 
2619 
30/11 

Klippan 
912 
27/3 

Osby 
911 
3/3 
16/3 
1613 
22/9 

Perstorp 
812 
713 
713 
12/6 
7/11 

Programmering 2 tim Linneskolan åk 6 elever 
Hässleholm Sv. A appar 
Hässleholm programmering 

Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6 
Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F • 6 

Klockarskogsskolan Programmeringsworkshop 
iPadkurs 
Vlsseltofta skola Programmering elever 
Osby programmeringsworkshop personal 
Killebergssko1an Programmering, halvdag 

Perstorp Sv. A Pedagoger 
Workshop Slöjdlärare 
Perstorp 3Dskrivare workshop 
Programmeringsworkshop Parkskolan 
Norra Lycksnskolan programmering Bluebot elever åk. 3 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 7 - 9 pedagoger 
8/11 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 4 - 6 
18/12 Nils Holgersson skolan Creaza, Mindomo åk. 4- 6 

Tomelilla 
9/3 Tomelilla Programmeringsworkshop 
24/3 Onslunda skola Creaza Elever 

Åstorp 

AV Media Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hassleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Ängelholm 
17/1 Angell'lolm RIKT programmeringsworkshop 
6/2 MlK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
8/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
17/5 Ängelholm workshop 30 skrivaren 

Örkelljunga 

Östra Göinge 
22/2 Knislinge Programmering Sportlovsaktivlte! bibliotek 
28/4 Mölleskolan MIK + Creaza (fritidspedagoger) 
31/5 Mölleskolan MIK (lärare) 
9/6 Mölleskolan Creaza (fritidspedagoger) 
18/8 MIK Snapphaneskolan 
17/11 Kommunen Digitalisering Fritid pedagoger 

Eslöv 
10/1 
20/9 

Hörby 
14-15/8 
24/8 
13111 
14/11 

Höör 

Eslöv Programmeringsworkshop 7-9 Ekenässkolan 
Lårfestival, heldag programmering, filmrättigheter, 

Creaza 

Workshop programmering 
Programmeringsdag Frosta skola 
Programmering Kilhult alla elever & personal 
Programmering elever åk 5- 6 & pedagoger 

Kristianstad 
1/3 Viby skola Creaza, Mindomo Elever åk 4 - 6 
3/4 Viby skola Creaza, Cartoonist Elever åk 4 - 6 
25/4 Trolle Ljungby Creaza Elever 
12/5 Rinkaby skola Creaza, Cartoonist Elever 
14/6 Nosabyskolan Creaza, Cartoonisl Elever 
18/8 Trolle Ljlmgby Creaza pedagoger 
21/8 Hammar skola IKT-dag MIK, programmering, Creaza 
11/9 Viby skola Creaza Cartoonist & uppföljning Mindomo, halvdag elever åk 4 
25/9 Viby skola Creaza Mindomo + uppföljning Cartoonls!, halvdag, elever åk 4 
10/1 O Rönnowskolan åk 5 Creaza 
21/11 Näsby skola Programmering åk 3- 5 personal 
19/12 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever 

Laholm 
31/10 
8/12 

Kommunens Digital dag, programmering 
Blåkullaskolan/Mellbystrandsskolan Digitalisering 

AV Medla Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 j Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I EMpost: kontakt@avmediaskane.se 
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