
Detaljplan för del av Osby 194:1. 
Netto-området.

Dnr KS/2017:707

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet, del av Osby 194:1

Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådshandling



2              Planbeskrivning för dp XXXXXX

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning

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.

SAMMANFATTNING
Under mitten av 2017 uppstod intresse att etablera fler företag utmed 
väg 15 och förbättra utvecklingsförutsättningarna för området vid Netto. 
Planområdet ligger precis norr om väg 15 och omfattat ett område med 
både öppna gräsytor och träd som står förhållandevis glest. Ytan är cirka 5 
hektar stor. Avsikten är att använda platsen till företag och verksamheter för 
att utnyttja det goda skyltningsläge som finns utmed väg 15. Verksamheter 
är redan etablerade i området med bland annat Netto och Mekonomen. 
Med hänsyn till att en detaljplan inte ska göras större än vad syftet kräver 
är planområdet mindre än vad översiktsplanen pekar ut. Kommunen ser en 
stor vikt i spara mark och vattenresurser även om översiktsplanen pekar ut 
ett större område. En vall förläggs i västra delen av planområdet och ritas så 
att den kan fortsätta norrut. Planen skapar även flexibilitet att göra tomter i 
varierande storlek.

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

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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INLEDNING

Bakgrund
Efter samtal om att utveckla företagsmöjligheterna och efterfrågan på mark 
för företagsetableringar utreder kommunen dessa möjligheter på del av 
Osby 194:1. Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att 
en etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt är närheten till väg 15 en 
viktig faktor för etableringar. 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra större förutsättningar för handel och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 194:1. Avsikten är att kunna 
utnyttja det goda skyltningsläge som väg 15.

Planfakta
Planområdet ligger i Osby tätort och omfattar del av Osby 194:1 och är 
cirka 5 hektar stort. Avgräsningen har gjorts utifrån hur mycket mark som 
bedöms vara rimligt att använda och bebygga inom en relativt lång period. 
Området avgränsas i öst av ett öppna gräs- och ängsytor liksom i norr. 
I söder finns väg 15 och Osbys naturbruksskola tillsammans med villor 
och öppna ytor. Precis väster om planområdet ligger järnvägsrälsen och 
villor på andra sidan om järnvägen. Marken i norra delen av planområdet 
är förhållandevis flack, medan den östra delen är mer kuperad. I förslag 
till detaljplan hålls cirka 10 meter prickmark mot väg 15 i likhet med 
gällande plan för Netto. Inga miljömål bedöms påverkas. Det handlar om 
en mindre detaljplan i Osby kommun. Bestämmelsen Z med begränsad 
omgivningspåverkan används och medger exempelvis service, lätt 
tillverkning med tillhörande försärljning och handel med skrymmande 
varor. Avsikten är att verksamheten ska innebära så lite störning som 
möjligt. Lokalgatan i planen görs 8 meter bred och GC-vägarna 3 meter.                

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplaner 
Enligt Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekas planområdet ut som 
”Handel-centrum”. Den fördjupade översiktsplanen över Osby tätort (Osby 
kommun 2010, s 62) redogör däremot inte exakt för området precis jämt 
Nettoområdet i östlig riktning. Översiktsplanen är alltså inte fullständigt 
utformad och går inte i detalj in påvarje område i och runt Osby centrum. 
Precis norrut anger översiktsplanen marken som utredningsområde, U2. 
Detta område är mycket större än vad som planläggs. Så mycket mark 
bedöms inte behövas under en längre tid. Flera funtioner har övervägts 
för platsen. Eftersom intresse finns att etablera fler företag avses marken 
utredas för handel och verksamheter i detaljplan. 

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Bedömningen är att förslag till detaljplan med handel- och 
verksamhetsmöjligheter stämmer väl överens med översiktsplanen samt den 
fördjupade översiktsplanen. Befintlig verksamhet (handel-centrum) avses 
vidareutvecklas och översiktsplanen anger inget annat användningsområde 
(Osby kommun 2010, s 62, 67).  

Planområdet ungefärligt  
utmarkerat med blå ring. 
Befintligt område med handel-
centrum ligger precis bredvid  
i röd färg samt U2,  
utredningsormåde.

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Detaljplaner
Planområdet är tidigare planlagt och berör två gällande planer. Den ena 
stadsplanen, antagen 1955-06-07, anger park/plantering och en mindre del 
för bostadsändamål i två våningar. Den andra planen, antagen  
1975-01-27 anger också park/plantering. Övrig mark runt planområdet är 
sedan tidigare planlagt med varierande ändamål, dock mest för bostäder.  
Detaljplanen som gäller (laga kraft 2010-02-26) för det redan befintliga 
företagsområdet är flexibel och bör ses som ett föredöme. Planen anger 
handel och lättare industriverksamhet (med miljörestriktion) samt smala 
remsor med prickmark längs bland annat gatorna. Ingen exploateringsgrad 
anges och byggnadshöjden är satt till 8 meter. Förslag till detaljplan bedöms 
stämma väl överens med Nettos gällande plan med handel och lätt industri. 

 
 

Stadsplanen som gäller för del av det utpekade planområdet, precis norr om det redan 
etablerade området. Röd ring markerar området som berörs i gällande stadsplan.

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Stadsplanen som gäller för den östra delen av det utpekade planområdet, precis öster 
om det redan etablerade området. Röd ring markerar området som berörs i gällande 
stadsplan.

Gällande detaljplan för befintligt företagsområde (Netto-området) är en förhållandevis 
flexibel och öppen plan som anger handel och industriverksamhet med särskild
miljörestriktion. Prickmark löper i smala remsor längs gatorna och fastighetsgränserna. 
Ingen exploateringsgrad anges.

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

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen 2014-05-26 av kommunfullmäktige nämner inte 
det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.  

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att 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. En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts 
och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen 
tillåter inte störande industri och bestämmelsen Z används för verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan. Planområdet hyser inte heller några 
rödlistade arter eller annan dokumenterad skyddsvärd natur.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
 
Mark och vegetation/vatten
I och kring planområdet växer olika trädslag, i huvudsak ek och björk. 
Inom planområdet finns förhållandevis få träd Den lägre vegetationen 
består i viss utsträckning av ängsytor med klöver och småblommor. Det är 
främst den norra delen som utgörs av ängsytor men även den östra delen av 
planområdet. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom planområdet. Söder om planområdet, cirka 60 meter från 
förslag till detaljplan, äger kommunen ett större område där den tidigare 
naturbruksskola hade sin verksamhet. I anslutning till området finns också 
ett flertal privata fastigheter. Planområdet bedöms inte inte påverka någon 
privat mark eftersom enbart kommunal mark planläggs och ett skäligt 
avstånd hålls till privat egendom. Naturbruksområde ligger dessutom på 
andra sidan väg 15 i förhållande till planområde. I området finns redan 
handel i form av bland annat Mekonomen och Netto.

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment (grönt) 
och morän (blått) vilket ger goda förutsättningar för grundläggning. Prov-
gropar har grävts för att undersöka de geotekniska förutsättningarna.Mar-
kens sammansättning består av matjord de första 30-40 centimetrarna för 
att sedan övergå till grövre grus/sand (på cirka 60-80 centimeters djup) och 
därefter stenar (kring 1 meter). Marken är på vissa ställen något fuktigare, 
främst provgrop 2 och 3, se bilder på sidan 9. Dock har det förekommit 
mycket nederbörd den senaste tiden, även i form av snö vilket behöver 
beaktas. 

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Jordartskarta över planområdet (röda markeringar) visar på morän och isälvssediment.

 

 

Karta över planområdet (röda markeringar) i förhållande till fornlämningar (RAÄ 
fornsök) och riksintressen enligt kommunens geografiska informationssystem. Väg 15 är 
riksintresse och rödmarkerat. Blått fält och röd punkter samt lila punkter är forn- eller 
kulturhistoriska lämningar (information från Riksantikvarieämbetet). Inga lämningar 
finns i eller i direkt anslutning till planområdet.

Ortofotot visar var provgroparna är gjorda i området och illustrerar de svarta punkterna. 

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Provgroparna visar på förekomst av mycket grus och sand. Bilden högst upp i högra 
hörnan (provgrop nr 4) visar också på berg efter cirka 1,3 meters djup. Bilden längst ner 
till höger är grop 2 och uppe till vänster är grop 3.
 

Materialet är till viss del fuktigt, främst grop 2 och 3. Grop 1 (nedersta bilden till 
vänster) och 4 är mycket torra och har större andel grövre material såsom stora stenar. 
Samtliga provgropar är drygt 1,5 meter djupa. 
 
Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. 
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är befintlig handelsplats 
med Netto, Mekonomen och andra företag. Detaljplanen bedöms ha stor 
betydelse för utvecklingen av näringslivet i Osby kommun. Eftersom 
planområdet inte ligger direkt i centrum av tärorten är påverkan på 
människor mindre jämfört med ett mer centralt läge.
 
Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens 
geografiska informationssystem. Om fornlämningar framkommer i samband 
med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen 
(1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 
 
Gator och trafik
Möjlighet finns att svänga av till höger från väg 15, in mot befintligt 
företagsområde när trafikanterna färdas mot väst. Möjlighet finns också att 
svänga av till planområdet åt vänster för de som kör österut. Parkering löses 
inom detaljplaneområdet. Ingen kollektivtrafik går ut till planområdet idag 
och ingen sådan trafik avses dras ut i nuläget med anledning av ekonomi 
och för litet underlag. 

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Möjlighet till gång- och cykel finns vilket miljömässigt ett bättre alternativ. 
Precis väster om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut 
trafiken och bidrar till ett gott trafikflöde till befintligt företagsområde samt 
förslag till detaljplan. Trafiken vid infarten till området bedöms öka till viss 
del, vilket inte anses vara ett problem då ut/infarten är av god stanard. Inom 
planområdet ska det vara möjlig att ta sig till nya transformatorstationer 
med tungt fordon. Precis öster om det redan etablerade området finns en 
grusad infart, utfartsförbud förläggs runt denna men själva infarten behålls 
för trafik i både östlig och västlig riktning. Upprustning behövs i form av 
breddning och asfalt. Kommunen är väghållare för väg 15.  
 
Detaljplanen utformas för att en fortsatt detaljplaneläggning ska vara möjlig 
i framtiden. Vägen i den norra delen av planområdet dras hela vägen fram 
till planområdets gräns för att en framtida fortsättning ska vara möjlig att 
genomföra.  
 
Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för 
verksamheter, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska bevaras så 
långt och effektivt som möjligt. Planområdet ligger inom och omfattas av 
verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten.

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till området och består av avlopp, 
vatten, fiber, el, tele och dagvattenhantering. Fjärrvärmenätet är draget ut 
till området och är huvudalternativet till uppvärmning. Infrastrukturen med 
avlopp, vatten och el behöver till viss del förstärkas. Kontakt hålls med 
driftbolaget SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) för att se över behov, 
tillvägagångssätt och kostnader. Dagvattenhanteringen behöver byggas ut.  
 
En sedimenteringsdamm behöver anläggas för att ta hand om 
dagvattnet för att få en lämplig flödeutjämning och rening. Dammen 
kan anläggas i utkanten av planområdet. Lågpunkten i området som 
sedimenteringsdammen placeras i nyttjas för att få bästa möjliga flöde. 
Sedimenteringsdammen förses med en munk för att få ett lämpligt 
vattenflöde och infiltration i marken. Kupolsilar bör användas och fungerar 
väl enligt SBVT med hänsyn till platsens förutsättningar. I slutet på Teodor 
Kvants väg finns en servisventil och möjlighet till påkoppling.  
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Sedimenteringsdammen bör placeras i det låglänta området enligt kartan.

Angående 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 får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet angränsar till väg 15 (kommunen är väghållare) som har en 
dygnstrafik enligt Trafikverkets mätning på cirka 3000 fordon under  
perioden 2015-12-09-2015-12-10. Under mätperioden 2015-09-17-2015-
09-18 passerade också drygt 3000 fordon vilket ger ett lämpligt underlag 
för skyltningsläget. Prickmark läggs i detaljplanen mot väg 15 för att hålla 
ett gott avstånd till framtida byggnader och vägen. Prickmark läggs också 
längs planområdets västra långsida, längs järnvägen, för att hålla  
Trafikverkets byggnadsfria avstånd på 30 meter.  
Efter prickmarken förläggs en vall för att skapa avskiljdhet och bättre  
ljudmiljö för företagsverksamheterna i planområdet. Störningar för  
omkringliggande bebyggelse bedöms som små och består främst i att  
trafiken kommer öka, även om detta sker en bit bort från befintlig  
bebyggelse.     
 

Planbeskrivning för del av Osby 194:1
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Det aktuella planområdet har aldrig ianspråktagits för bebyggelse och ligger 
inte heller i direkt anslutning till något bostadsområde. En skogsridå finns 
precis utanför planområdets ostligaste utkant. Trädremsan sparas eftersom 
den skapar en naturlig barriär och avskildhet för planområdet. 

Bullerberäkningar är gjorda för området som detaljplanen omfattar och 
visar förhållandevis mycket buller längs järnvägen. Med anledning av detta 
har ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter använts i detaljplanen tillsammans 
med en 8 meter bred bullervall. Längre in i planområdet förhåller sig  
bullervärdena betydligt lägre och inga särskilda åtgärder bedöms behövas.  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Genomförandetid för detaljplanen är fem år från att planen vinner laga 
kraft.

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Osby 194:1 är stor och avstyckningar kommer behöva göras 
för att skapa lämpliga fastigheter. En ansökan om avstyckning kommer 
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare (kommunen) står för kostnaderna 
om inte någon annan 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 lantmäteriförrätning. 

Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet.  

Planbeskrivning för del av Osby 194:1

Planområde



      Planbeskrivning för dp XXXXXX               13

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
 
Planförfarande
Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan
Detaljplanen beräknas antas andra halvåret 2018.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem 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 
utbyggnaden görs av driftbolaget SBVT. 

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

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och 
köparen står för dess kostnader. Syftet med en lantmäteriförrättning 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. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt 
behöver skapas inom planområdet.  
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
och E.ON:s kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.  

Genomförandebeskrivning för del av Osby 194:1
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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 194:1 kommer behöva göras för den del som 
planområdet utgör och ansökan skickas till lantmäteriet. Lagfaren ägare står 
för kostnaden vid lantmäteriförättning.  

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Kommunen står för 
vissa uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis  vid 
anslutning för VA.

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. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-02-16

Mathias Karlsson                 Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef         Planarkitekt FPR/MSA
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