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1. Upprop   
   
 

 

2. Val av justerare   
   
 

 

3. Verksamhetsinformation - Kultur- och 
fritidskontoret 

Helena Schönström  

   
 

 

4. Revidering av prissumma - priser/stipendium 
(KOF.2021.0171) 

Marcus Kulle  

   
Beslutsunderlag 
 Revidering av prissumma för stipendier 

 

5. Arrangemangsbidrag 2022 (KOF.2021.0138) Lotta Pettersson  
   

Muntlig redovisning 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut Stöd till arrangemang 2022 

 

6. Verksamhetsplan 2022 - nämndsplan 
(KOF.2021.0176) 

Marcus Kulle  

   
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 
 Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 

 

7. Yttrande över granskning för detaljplan för 
fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

Ulrica Adelbris  

2 ( 165 )



 Kallelse 
 
 
 

(KOF.2021.0172) 
   

Beslutsunderlag 
 Yttrande över granskning för detaljplan för fastigheten Falken 10 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §164 Granskning för Detaljplan 

för Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för Falken 10. 
 Plankarta för Falken 10 
 Samrådsredogörelse för Falken 10 
 Trafikbullerutredning för Falken 10 
 Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10. 

Granskning 
 Översiktlig riskbedömning för Falken 10 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

8. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(KOF.2021.0174) 

Marcus Kulle  

   
Beslutsunderlag 
 Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete Kof 2021 
 Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete Kof 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Medborgarhuset 
 Årlig uppföljning SAM 2021, Badet 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Kontoret 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Bibliotek 
 Årlig uppföljning SAM 2021, Gasverket 
 Årlig uppföljning SAM  2021 Kulturskolan 

 

9. Kultur- och fritidsnämndens målarbete 
(KOF.2022.0005) 

Marcus Kulle  

   
 

 

10. Översiktlig information om sekretess, 
tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, 
förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 2021 (KOF.2021.0038) 

Susanne Jonasson  
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Beslutsunderlag 
 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 

anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022 
 Sekretess för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 

kommun 2021 
 

11. Förvaltningschefen informerar (KOF.2022.0004) Marcus Kulle  
   
 

 

12. Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 
(KOF.2022.0006) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesprotokoll Rådet hälsa och trygghet 211117 

 

13. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

KOF.2021.0173-2 Delegeringsbeslut basbidrag 

KOF.2021.0173-1 Underlag studieförbundens basbidrag 

KOF.2021.0138-1 Delegationsbeslut Stöd till arrangemang 2022 

 

14. Anmälningar för kännedom   
   

 

KOF.2021.0014-33 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 58, 
2021 Information om uppräkning av arvode till 
kommunalråd och övriga förtroendevalda i kommunen 
samt till förtroendevalda i kommunala bolag 

KOF.2021.0014-34 Reviderad. Bilaga 1 Års- och timarvoden för 
förtroendevalda i Eslövs kommun 2022 

KOF.2021.0014-35 Bilaga 2 Arvoden för förtroendevalda inom de 
kommunala bolagen inför årsstämmorna 2022 

KOF.2021.0161-2 Kommunstyrelsens beslut § 247, 2021 Antagande av 
operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
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KOF.2021.0162-2 Kommunstyrelsens beslut § 200, 2021 Antagande av 
riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

KOF.2021.0163-2 Kommunfullmäktiges beslut § 126, 2021 Antagande av 
budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget samt beslut om 
skattesats, låneförpliktelser och nyupplåningar 

KOF.2021.0121-7 Kommunstyrelsens beslut § 261, 2021 Ansökan om 
tilläggsanslag från Stiftelsen för Haga Kvarn avseende 
renoveringsbehov av kvarnen 

KOF.2021.0164-1 Kommunstyrelsens beslut § 246, 2021 Årlig 
lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i Eslövs 
kommun 

KOF.2021.0014-36 Kommunstyrelsens beslut § 240, 2021 Yttrande över 
remiss av SOU 2021_69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet 

KOF.2021.0165-1 Kommunstyrelsens beslut § 239, 2021 Antagande av 
riktlinjer för behandling av personuppgifter i Eslövs 
kommun 

KOF.2021.0014-41 Kommunstyrelsens beslut § 162 2019 Införande av en 
kommungemensam organisation inom 
nämndadministration, kommunikation och upphandling 

KOF.2021.0014-42 Kommunstyrelsens beslut § 234, 2021 Utredning av IT-
funktionen i Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-43 Rapport IT-funktionen Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-44 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §  162, 2021 
Planering av resultatdialoger för 2022 

KOF.2021.0014-45 Protokoll, Rådet Hälsa och Trygghet 29/9 

KOF.2021.0074-2 Kultur-och fritidsnämnden, reglemente 2022-01-01 

KOF.2021.0014-46 Servicenämndens beslut § 154, 2021 Utredning av e-
förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre 
parkering 
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KOF.2021.0114-6 Kommunfullmäktiges beslut § 145, 2021 Förflyttning 
av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från Kultur 
och Fritid till Barn och Utbildning fr o  m 1/1 2022 

KOF.2021.0088-6 Kommunfullmäktiges beslut § 149, 2021 Revidering av 
taxor för Medborgarhuset 

KOF.2021.0165-2 Riktlinjer Behandling av personuppgifter antagen av 
kommunstyrelsen 2021-11-30 

KOF.2021.0162-1 Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

KOF.2021.0161-1 Antagen operativa lokalförsörjningsplan 2022-2026 
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 KOF.2021.0171  
 
 
 
2022-01-04 
Marcus Kulle Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362082  
marcus.kulle@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Revidering av prissumma för stipendier 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 december 2021 §136 fick 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag kring revidering av prissummorna 
för priser och stipendier.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av prissumma för stipendier 

Beredning 
Kultur och Fritidsnämnden delar årligen ut 7 priser och stipendier.  
Kulturstipendium, Kulturpris, Idrottsstipendium, Idrottspris, Ungdomsledarpris, 
Årets Eldsjäl samt Jämställdhetspriset. 
 
Samtliga utmärkelser belönas med en summa av 5 tkr. Summan har varit densamma 
sen priserna instiftades och bör därför revideras. Genom att revidera summorna höjs 
även statusen för nämndens utmärkelser. 
 
En höjning med 5 tkr per utmärkelse innebär att samtliga stipendier och priser 
belönas med en summa på 10 tkr. Detta skulle i sig innebära en ökad kostnad 
motsvarande 35 tkr att hantera i nämndens budget för 2022. Då internbudgeten är 
beslutad föreslår förvaltningen att kontot för utmärkelserna för 2022 övertrasseras 
med 35 tkr och att det balanseras upp genom överskott i andra delar av nämndens 
verksamheter. Den ökade kostnaden arbetas sedan in inför budget 2023. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att revidera prissumman till 10 tkr för 

samtliga 7 utmärkelser.  
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 2 (2) 

Beslutet skickas till 
Utvecklare Kultur 
Förvaltningsekonom 
 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef  
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 KOF.2021.0138 
 
 
 
2022-01-05  
Lotta Pettersson    
+4641362783    
lotta.pettersson2@eslov.se     

Kultur och Fritid 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Delegationsbeslut Stöd till arrangemang 2022 
 
Ärendebeskrivning 
Utbetalning av föreningsstöd enligt delegationsbeslut med beslutsdatum den 
21 december år 2021. 
 
Enligt beslut om delegation 
2.4 Beviljande av bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund 
med flera efter av Kultur- och fritidsnämndens godkända riktlinjer. 
 
Beslut 
Beslutsunderlag och beviljade summor 
Förening   Diarienummer Summa 
ARNA   KOF.2021.0154 36 000 
ARTiE   KOF.2021.0160 48 000 
Billinge byalag  KOF.2021.0148 45 000 
Billinge föreläsningsförening  KOF.2021.0147 15 000 
Borlundabygdens vänner  KOF.2021.0143 55 000 
Dansa Åh Le   KOF.2021.0152 48 000 
Eslövs fotoklubb  KOF.2021.0166 5000 
Eslövs föreläsningsförening KOF.2021.0141 13 000 
Eslövs handbollsförening  KOF.2021.0144 22 000 
Eslövs scoutkår  KOF.2021.0150 12 000 
Eslövsmusiken  KOF.2021.0146 4300 
Eslövs teaterförening  KOF.2021.0168 100 000 
Gammaldansföreningen Rutan  KOF.2021.0145 12 000 
Gårdstånga-Holmby föreläsnings- KOF.2021.0159 12 000 
förening     
Harlösa byalag  KOF.2021.0153 48 000 
Lions Club Eslöv  KOF.2021.0149 10 000 
Löberöds hembygdsförening KOF.2021.0140 62 000 
Möllerikeföreningen  KOF.2021.0142 14 300 
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 2(2)

Ringsjögillet   KOF.2021.0158 42 000 
Stehags intresse- och förskönings KOF.2021.0169 48 000 
förening  
Stiftelsen Gamlegård  KOF.2021.0167 48 000 
 
 
 
Lotta Pettersson   Marcus Kulle 
Kulturutvecklare   Förvaltningschef 
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 KOF.2021.0176  
 
 
 
2022-01-05 
Marcus Kulle Kultur- och Fritidsnämnden 
+4641362082  
marcus.kulle@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-12-07 §162 ska 
nämnderna presentera en plan för året, som ska ligga till grund för årets 
resultatdialoger.  

Beslutsunderlag 
Planering av resultatdialoger Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 §162 
Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 

Beredning 
Förvaltningen har enligt riktlinjerna arbetat fram en verksamhetsplan innehållande 
de satsningar som framgår av kommunens budget 2022 samt nämndens övriga 
verksamhetsmässiga prioriteringar.  

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på 

verksamhetsplan för 2022. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsledare 
 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef  
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 KOF.2021.0176 
 
 
 
   

Kultur och Fritid 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 
2022  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens fokusområden 
 
 
Medborgare & andra intressenter                   
inkludering ·  trygghet ·  trivsel · stolthet  

◊ Ökad delaktighet och inkludering för barn och unga 
 
Det når vi bland annat genom att 

- Öka utbudet av ungdomsaktiviteter 
- Erbjuda aktiviteter till barn och unga med funktionsvariation 
- I samverkan med skolan ta fram hållbar struktur för kulturgarantin 
- Inför en ny arbetsmodell för barn och ungas inflytande 
- Anordna riktade kultur- och fritidsaktiviteter för barn i områden med 

lägre välfärd 
- Säkerställa fritidsbankens framtida drift 

 
◊ Minskat digitalt utanförskap 

 
 Det når vi bland annat genom att 

- Skapa dialog med andra förvaltningar och myndigheter med fokus på 
gemensamma lösningar 

 
◊ Ökad trygghet, gemenskap och känsla av stolthet för Eslöv genom 

evenemang 
 
Det når vi bland annat genom att 

- I samverkan med tillväxtavdelningen ta fram en handlingsplan för 
evenemangsstrategin för att säkra både det kort- och långsiktiga arbetet 
med evenemang 

- I samarbete med ideella föreningar och näringsliv erbjuda olika former 
av evenemang både i centrum och i byar 

- Genomföra en stadsfest 
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◊ Ökad social hållbarhet  
 

Det når vi bland annat genom att 
- implementera och förverkliga de fritids- och kulturpolitiska strategierna 

(prioriteringar i handlingsplanerna kommer att göras när strategierna är antagna) 
 
◊ Bidra till attraktiva och trygga miljöer både i stad och på landsbygd  

 
Det når vi bland annat genom att 

- Införa meröppet bibliotek i Löberöd 
- Erbjuda mobil fritidsgård som är flexibel utefter behov 
- Utreda och ta fram förslag på utvecklingen av Husarängen som 

rekreationsområde med utomhusaktiviteter för alla 

 

Tillväxt & hållbar utveckling                        
hållbarhet · miljö · klimat 

◊ Bidra till en ekokommun i framkant 
 
Detta når vi bland annat genom att 

- Implementera vår framtagna checklista för miljösmarta evenemang 
både vid stora event, mindre sammankomster och öppen verksamhet 

 

Verksamhet & medarbetare             
engagemang · nyskapande · allas lika värde 

◊ Skapa engagemang, tydlighet och säkerställa att ändamålsenligt möta 
medborgarens behov  
 
Det når vi bland annat genom att 

- Revidera/ ta fram uppdragsbeskrivningar för medborgarhuset, 
Karlsrobadet och kulturskolan 

- Genomföra översyn av 
o Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, 

nyttjande och fördelning av tider 
o Stöd och bidrag till föreningar 
o Lokalsubvention

16 ( 165 )



 

 

 

 

 
Yttrande över granskning för detaljplan för 

fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

7 

KOF.2021.0172 
   

17 ( 165 )



 
 KOF.2021.0172  
 
 
 
2022-01-04 
Ulrica Adelbris Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362922192  
ulrica.adelbris@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över granskning för detaljplan för 
fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 december 2021 § 164 beslutat att skicka 
ut detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun, på granskning. 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten Falken 
10. 
  
Beslutsunderlag 

-  Planbeskrivning för Falken 10. Granskning  
-  Plankarta för Falken 10. Granskning  
-  Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll  
-  Samrådsredogörelse för Falken 10. Granskning  
-  Trafikbullerutredning för Falken 10. Granskning  
-  Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10. Granskning  
-  Översiktlig riskbedömning för Falken 10. Granskning  
-  Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten     
Falken 10 i Eslöv  
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och Fritidsförvaltningen har läst igenom handlingarna 
och har inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 
 
Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Utvecklingsledare
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 164    KS.2017.0466 

Beslut om granskning för Detaljplan för Falken 10 i Eslöv, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande inkom den 5 oktober 2017 med en begäran om planbesked för fastigheten 
Falken 10. Sökanden önskar pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten 
Falken 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 februari 2018 § 28 att 
ge ärendet positivt planbesked och gav Kommunledningskontoret i uppdrag att 
påbörja planarbetet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2021, § 24, att skicka 
planförslaget på samråd. Samrådstiden varade mellan den 11 mars 2021 till den 11 
maj 2021. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Beslut om granskning för Detaljplan för Falken 10 i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för Falken 10. Granskning 
 Plankarta för Falken 10. Granskning 
 Samrådsredogörelse för Falken 10. Granskning 
 Trafikbullerutredning för Falken 10. Granskning 
 Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10. Granskning 
 Översiktlig riskbedömning för Falken 10. Granskning 
 Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten 

Falken 10 i Eslöv 
 

Beredning 
Planförslaget har varit utsänt på samråd och totalt inkom 13 yttranden, varav 8 
yttranden med erinran. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i 
samrådsredogörelsen. Kommunledningskontoret har därefter tagit fram förslag till 
granskningshandlingar för Detaljplan för Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att befintlig byggnad ska kunna omvandlas till bostäder. 
Den befintliga byggnadens arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden ska 
bevaras. Syftet är också att göra det möjligt att uppföra nya bostäder. 
 
I gällande detaljplan, antagen 26 oktober 1945, är fastigheten utpekad för småindustri 
i två våningar. Under stora delar av 1900-talet huserade Eslövs skofabrik på 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

fastigheten. Planförslaget innebär att den historiska skofabriken i tegel får ny 
användning som bostad. Den förändrade markanvändningen kommer bidra till att 
bevara en värdefull kulturmiljö. Ändringen kommer även bidra till att redan 
ianspråktagen mark nyttjas mer effektivt. 
 
Fastigheten Falken 10 ingår i den del av den fördjupade översiktsplan för östra Eslöv 
som kallas ”Järnvägsstaden”. Ambitionen är att Järnvägsstaden ska karaktäriseras av 
en blandad bebyggelse, med både bostäder och verksamheter och där ny bebyggelse 
ska komplettera staden, stärka befintliga värden och tillföra nya stadsmiljöer. 
Planförslaget för Falken 10 är förenligt med dessa intentioner. 
 
Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och exploatören har genomfört en kompletterande markundersökning som 
undersöker eventuella markföroreningar inom planområdets östra del. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är färdigt att hållas tillgängligt 
för granskning. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen Falken 10 i Eslöv, Eslövs 
kommun ska hållas tillgänglig för granskning. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för granskning är den 7 
februari 2022. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
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KS.2017.0466 den 22 november 2021 

PLANBESKRIVNING
Detaljplanen för Falken 10, i Eslöv,  
Eslövs kommun
Granskningshandling 

Diarie: KS.2017.0466 
Plan- och bygglagen SFS: 2010:900 
Granskningsförslag upprättad: 2021-11-22 

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslövs tätort. 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av 
planbeskrivningen ska framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av 
detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön. En planbeskrivning är 
en obligatorisk handling som ska finnas tillsammans med plankartan med 
tillhörande bestämmelser. 

Om Kommunstyrelsen beslutar att förslagen detaljplan ska antas och slutligen 
vinner laga kraft upphör tidigare stadsplan (aktnummer 12-ESL-304) att gälla inom 
planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet. 

PLANPROCESSEN 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.  
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INLEDNING 

 
SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att befintlig byggnad ska kunna omvandlas till bostäder. 
Den befintliga byggnadens arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden ska 
bevaras. Syftet är också att göra det möjligt att uppföra nya bostäder.  
  
Fastigheten är 1200 kvadratmeter stor. På fastigheten står en tre våningar hög 
industribyggnad, en före detta skofabrik. Under 1900-talet har byggnaden succesivt 
byggts ut med flera tillbyggnader. Den senaste tillbyggnaden tillkom under 1960-
talet. Gällande detaljplan anger småindustri för fastigheten, vilket en planändring 
krävs för att möjliggöra bostäder i byggnaden.  
 
Planförslaget avser också bidra till den stadsomvandling som östra Eslöv genomgår 
och i denna process tillvarata, säkerställa och nyttja den historiska byggnaden på 
fastigheten som en viktig resurs. De för med sig ett tidsdjup som inte går att skapa 
på annat vis. 
 
Planområdets placering i direkt anslutning till stationsområdet, ger goda 
förutsättningar för ett hållbart och innehållsrikt vardagsliv. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och utifrån Plan- och 
bygglag (2010:900). Förslaget att omvandla fastigheten till bostäder stämmer väl 
överens med gällande översiktsplan och den föreslagen fördjupning av 
översiktsplan för östra Eslöv. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2018-02-27 § 28 att ge ärendet positivt 
planbesked och gav kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. 
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 11 mars 2021 till 11 maj 2021. 
Under samrådstiden inkom 13 yttranden varav 8 var med erinrande. Efter samrådet 
genomförde exploatören på uppmaning av Eslövs kommun ytterligare en 
markundersökning i den östra delen av planområdet och en PCB-undersökning.  

Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören.   
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PLANFÖRSLAG    
PLANANSÖKAN 
Fastighetsägaren inkom den 5 oktober 2017 med en begäran om planbesked för att 
pröva bostadsändamål på fastigheten Falken 10. Den 27 november 2018 beslutade 
Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge sökande positivt planbesked. Planavtal har 
upprättats mellan sökande och Eslövs kommun.  

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att befintlig byggnad ska kunna omvandlas till bostäder. 
Den befintliga byggnadens arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden ska 
bevaras. Syftet är också att göra det möjligt att uppföra nya bostäder. 
 

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
 Trafikbullerutredning för Falken 10 Eslöv. Utförd 2020-12-03 av 

Efterklang a part of AFRY. 
 Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10 i 

Eslöv. Utförd 2020-01-13 av GOIN AB. 
 Översiktlig riskbedömning med avseende på förorenad mark inom 

kvarteret Falken 10, Eslöv. Utförd 2020-05-11 av SWECO. 
 Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på 

fastigheten Falken 10 i Eslöv. Utförd 2021-11-13 av GOIN AB.  
 
Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören.  
 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD   
Övergripande gestaltning  
Planförslaget innebär att den historiska skofabriken i tegel, får ny användning som 
bostad. Den totala bruttoarean (BTA) för byggrätterna i detaljplanen är cirka 1200 
kvadratmeter, den slutgiltiga bruttoarean kommer att justeras i bygglovsskedet. 
Planförslaget medger också att den sentida enklare trätillbyggnaden kan ersättas 
med två nya bostadskroppar, placerade i fastighetsgränserna i öster och söder. I 
planförslaget är trätillbyggnaden belägen på mark med bestämmelsen Mark får 
endast förses med komplementbyggnad upp till 20 procent. Detta innebär även att 
om fastighetsägaren väljer att riva tillbyggnaden får den inte uppföras på nytt. När 
de nya bostadskropparna uppförs, tillskapas också ett gårdsutrymme mellan de nya 
och befintliga byggnaden. Gårdsutrymmet är ämnat för samtliga boende på 
fastigheten och möjliggör sociala interaktioner mellan boende samt rekreativ 
utevistelse i anslutning till hemmet. Fastighetsägaren kan enbart uppföra de nya 
byggrätterna när den befintliga trätillbyggnaden är riven. Detta regleras i 
detaljplanen med ett villkor om startbesked.  

Nya byggrätter 
De nya bostadslängorna ska utformas med pulpettak med lägsta delen av taket vänd 
mot gården. Detta syftar till att få en ljus innergård och att vatten ska kunna 
hanteras och fördröjas inom fastigheten Pulpettaken på de nya byggrätterna får som 
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högst vara 4,5 meter och in mot gården är byggnaderna 3 meter. Höjden hålls nere 
främst med hänsyn till grannfastigheterna, främst Falken 8. De nya huskropparna 
skyddar mot insyn till fastigheten Falken 8, vilken också får en solvärmd 
avgränsande vägg i sin norra gräns.   

Takutformningen ger också en möjlighet till bättre rymlighet invändigt. Genom att 
flytta byggrätterna till fastighetsgränsen friläggs den befintliga tegelfasaden. När 
fasaden friläggs framhävs den kulturhistoriska bebyggelsen och tegelbyggnaden får 
bättre ljusförhållanden.  
 
De nya byggrätterna har även fått en bestämmelse om hög arkitektonisk kvalité. 
Det är viktigt att bostadshusen på de nya byggrätterna får en god utformning som 
förhåller sig väl till den befintliga tegelbyggnaden på fastigheten. Hur utformning 
förhåller sig till bestämmelsen avgörs i bygglovsprocessen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Illustration. 
Perspektiv från 
Vasagatan över 
planområdet och 
fastigheten Falken 10. 

Figur 2. Illustration. 
Perspektiv från 
Skomakaregatan 
över planområdet 
och fastigheten 
Falken 10.   
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TRAFIK 
Gator kring fastigheten är sedan lång tid tillbaka utbyggda. Planförslaget möjliggör 
parkering för fastighetens behov direkt från Vasagatan. Gällande parkeringsnorm 
som antogs av Kommunstyrelsen den 2021-04-06 föreskriver sex platser för 
tilltänkta bostäder. Byggrätten i planförslaget är på cirka 1200 kvm bruttoarea, 
vilket innebär att fastighetsägaren ska ordna 7 bilparkeringsplatser, om den slutliga 

Figur 4. Illustrationsplan som visar hur exploatören kan komma att utforma planområdet. 

Figur 5. Kartutsnitt som visar förutsättningarna inom planområdet och vilken del av byggnaden 
som är av tegel respektive i trä.   
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byggrätten blir 1200 kvm bruttoarea. Planförslaget anvisar sex parkeringsplatser 
för bil i den östra delen av planområdet och medger ytterligare en plats på gården.  
Eslövs kommun bedömer att förslaget inte kommer förändra trafikflödet i området.   

 
NATUR 
Fastigheten är idag till helt hårdgjord. Ett genomförande av planförslaget kommer 
att innebära att utemiljöns asfaltytor delvis bryts upp och används som trädgård. 
Idag finns det få grönområden och grönstråk i östra Eslöv, men i det pågående 
arbetet med en fördjupad översiktsplan i östra Eslöv föreslår kommunen flera ytor 
som kan omvandlas till parker och grönområden. De föreslagna grönområdena och 
grönstråken kommer att gynna planområdet. I kartan nedan presenterar Eslövs 
kommun den övergripande strukturen för grönområden och grönstråk inom den 
fördjupade översiktsplanen och hur det kopplar till viktiga punkter utanför 
området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KULTURMILJÖ 
Tegelbyggnaden inom planområdet är identifierad som kulturhistoriskt värdefull, i 
enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 13§. Byggnader som har identifierats som 
särskilt värdefulla omfattas av ett förvanskningsförbud. I planförslaget har 
tegelbyggnaden fått en bestämmelse som skyddar byggnadens utformning. För att 
tegelbyggnaden ska bevaras har byggnaden även fått rivningsförbud. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Fastigheten är idag helt hårdgjord. Planförslaget har utvärderats med hjälp av 
Boverkets verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster. Ett genomförande av 
planförslaget kommer innebära en större variation i livsmiljöer och 
ekosystemtjänster när utemiljöns asfaltytor delvis bryts upp och används som 
trädgård. Ytan i anslutning till den föreslagna parkeringen och gårdsutrymmet bör 
förses med växtlighet för att gynna den biologiska mångfalden samt skapa en 
trivsam boendemiljö. Planförslaget kommer även att förbättra lokalklimatet och 
luftkvalitén. Den biologiska mångfalden kommer att gynnas av att de hårdgjorda 
ytorna bryts upp och ersätts med genomsläppligt markmaterial i form av gräs och 
grus samt varierande växtlighet.  

Planförslaget förbättrar även de kulturella ekosystemtjänsterna. Gårdsutrymmet 
och planområdets centrala placering i Eslöv främjar till sociala interaktioner. Det 
kulturella arvet säkerställs genom att den gamla byggnaden inom planområdet får 
en ny användning. Vilket gynnar området i sin helhet men även Eslövs tätort.  

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Spill- och dricksvatten 
Planområdet är idag anslutet till spill- och dricksvattennät och kommer även 
fortsättningsvis att vara det.  

Dagvatten 
Planområdet ingår i VA SYD:s verksamhetsområde för dagvatten. Fastigheten är 
idag påkoppla till dagvattennätet och kommer även fortsättningsvis att vara det. 
Fastighetsägaren har skyldighet att omhänderta vatten som faller inom fastigheten. 
Vid skyfall kommer dagvattensystemet överbelastas och översvämmas för att 
det inte är dimensionerat för sådana regnmängder. Vattnet kommer då att rinna 
på markytan och samlas i lågpunkter. Detta syns i figur 12. För att minimera 
risken för skada är det viktigt att lågpunkterna finns på rätt ställen. Fördröjande 
åtgärder för dagvattnet är alltid viktigt men extra viktigt då det befintliga 
dagvattensystemet redan är överbelastat. Området är i hög grad 
översvämningsdrabbat. För att fördröja vattnet innan det når det kommunala 
dagvattensystemet, föreslår kommunen i planförslaget att asfalterade ytor mellan 
de nya och befintliga byggrätterna bryts upp och ersätts med genomsläpplig 
markbeläggning, så som gräs och grus. Dessa markmaterial är genomsläppliga och 
gör så att ytor kan fördröja skyfallsvatten som faller inom fastigheten. Risken att 
fastigheten eller omkringliggande fastigheter översvämmas minskar. Eslövs 
kommun har lagt in en utförandebestämmelse som fastställer att marken inte får 
hårdgöras.   

Energiförsörjning 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt energiförsörjningsnät. 
 
Avfallshantering och renhållning 
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsföreskrifterna. Fastighetsägaren an-
svarar för att avfallsutrymme dimensioneras och anpassas till gällande regelverk. 
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Fastighetsägaren ska anpassa och placera avfallshanteringen inom fastigheten samt 
på ett rimligt avstånd för både boende/lämnare och hämtare, företrädesvis vid 
fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar även för att transportvägen mellan 
avfallskärl och renhållningsfordon är i farbart skick.   
 

SÄKERHET OCH HÄLSA    
Bullerskyddsåtgärder   
Uteplatser ska placeras inom gårdsutrymmet så att de uppfyller riktvärdet för 
uteplatser och buller.  
 
 
Markföroreningar   
Eslövs kommun föreslår i planförslaget att den asfalterade ytan öster om den 
befintliga tegelbyggnaden ska brytas upp för att förbättra dagvattenhanteringen 
inom området. Framtida markarbeten inom området, är anmälningspliktigt enligt 
28 § förordningen (19982899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 
planförslaget finns ett villkor om att startbesked inte får ges för byggrätterna öster 
om tegelbyggnaden, innan markföroreningarna är åtgärdade.  

 

SOCIALA ASPEKTER 
Sociala utrymmen 
Planförslaget innehåller ett gårdsutrymme som är ämnat för de boende på 
fastigheten. De gemensamma utrymmena inom planområdet, bland annat 
gårdsutrymmet, skapar nya mötesplatser för de boende som bidrar till social 
interaktion. Planområdet ligger centralt i Eslöv med många platser och målpunkter 
som främjar sociala interaktioner så som torgytor, restauranger, caféer, med mera. 
Vice versa bidrar planen till att stärka stadslivet i Eslövs centrum, genom att 
servicefunktioner och stadsrum nyttjas av fler människor.   
 
Trygghet  
Planförslaget har utvärderats med hjälp av Eslövs kommuns checklista som är 
baserad på BoTryggt2030. Planförslaget möjliggör att en före detta 
industribyggnad omvandlas till bostadshus. Möjligheten att skapa en tryggare plats 
ökar med ny bostadsbebyggelse, då platsen kommer vara befolkad av människor 
både dagtid och nattetid. Gårdsutrymmet utformas som en överblickbar zon som 
genom sin avgränsning, utformning och befolkning stärker trygghetskänslan i 
området.  
 
Barnrättslagen    
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. 
Barnrättslagen gäller som utgångspunkt för beslut som kan rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Inom planområdet 
skapas möjligheten till ett gårdsutrymme, som ger möjlighet till lek och utevistelse. 
Omgivande kvarter bjuder på en spännande, händelserik och stimulerande 
omgivning. För de yngsta är dock närområdet relativt fattigt på fri- och grönytor 
och relativt trafikbelastad. De finns två lekplatser cirka en halv kilometer från 
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planområdet. Den ena ligger vid Axgatan söder om planområdet, den andra ligger i 
Stadsparken. Planområdet kan nås via gång- och cykelvägar. I närheten av 
planområdet och i Eslövs tätort finns tillgång till förskolor och skolor. 

Tillgänglighet  
Det finns inga större höjdskillnader inom planområdet. Dock har den äldre 
byggnaden en förhöjd sockel. Den befintliga huskroppen är försedd med hiss men 
för att nå det första hissplanet krävs någon form av tillgänglighetsåtgärd förslagsvis 
från gården invid befintligt trapphus. De nya huskropparna kommer att nås direkt 
från markplan och med en marginell sockelhöjd.  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ och 8 kap 9 
§ PBL i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 
Areal och Markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 1200 m2 stort och omfattar fastigheten Falken 10. Fastigheten 
är privatägd.   

Plansituation och angränsande fastigheter 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och följer angivelserna i 
Översiktsplan Eslöv 2035. I gällande detaljplan, kv.362 Trasten m.fl. – Förslag till 
stadsplaneändring antagen 26 oktober 1945, är fastigheten utpekad för småindustri 
i två våningar. 

Om förslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare stadsplan 
(aktnummer 12-ESL-304) att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Fastigheten ligger i östra Eslövs i korsningen Skomakaregatan och Vasagatan. Den 
första byggnaden som upprättades på fastigheten är från slutet av 1800-talet men 
under åren har tillbyggnader tillkommit på fastigheten som även speglar olika 
tidsepokrar. Den dominerande byggnadsvolymen på fastigheten har tre våningsplan 
med vind och källare. Byggnaden fungerade tidigare som skofabrik, idag används 
delar av byggnaden för detaljhandel. Väster om fastigheten domineras bebyggelsen 

Figur 6. Utsnitt över planområdet från gällande detaljplan, kv.362 
Trasten m.fl. – Förslag till stadsplaneändring antagen 26 oktober 
1945. 
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av friliggande villor och i öster en asfaltsplan, som delvis används som parkering 
samt verksamhetsbyggnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Vy över planområdet och fastigheten Falken 10 från korsningen Vasagatan och 
Skomakaregatan.  

Figur 8. Vy över den västra delen av planområdet från angränsande parkering.  
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Historik  
Den tidigast daterade ritningen i Eslövs kommuns arkiv, av verkstadsbyggnaden är 
från år 1897 och uppfördes som skofabrik åt Kristian David Santesson. 
Produktionen gick bra och Eslövs blev känd i hela Sverige för sin skotillverkning. 
Till och med den dåvarande kungen Gustaf V var en av kunderna som gärna bar 
skor från Eslövs skofabrik. 1916 höjdes vinden och blev en våning. Byggnaden 
finns kvar än idag och är den äldsta delen på fastigheten. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

D Santessons skor var välkända för sin goda kvalité och produktionen krävde att 
verksamheten expanderade. År 1909 gjordes en första tillbyggnaden norr om den 
ursprungliga. Tillbyggnaden upprättades i två våningar med källare, den översta i 
form av en mansardvåning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början av 1920-talet byggdes ytterligare en tillbyggnad på fastigheten, den här 
gången i tre våningar med källare och inredd vind. Tillbyggnaden var och är 
fortfarande den största volymen på fastigheten. I samband med den nya tillbyggnaden 
byggdes den karaktäristiska skorsten, först i murat tegel men är idag putsad. Det tredje 
våningsplanet är något indragen vilket också bidrar till det särpräglade uttrycket.   

Figur 9. Ritning från år 1897 över den 
första verksamhetsbyggnaden.   

Figur 10. Ritning från år 1909 som visar den första tillbyggnaden.     
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Ursprungligen var de flesta fönster småspröjsade och några av korsposttyp, men de har 
under 1950-talet och framåt succesivt bytts ut till tvålufts- eller korspostfönster utan 
spröjs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1961, 1969 och 1974 tillkom ytterligare tre tillbyggnader i en våning på 
fastigheten. Först i öster, sedan i sydöst och slutligen i sydväst. De högresta 
tegeltillbyggnaderna har därmed, i söder och öster, omslutits av en missprydande 
lågdel. Dessa skiljer sig en väsentligt i förhållande till det övriga byggnadsdelarna 
på fastigheten, då de är enkelt utformade lagerlokaler i träpanel med flacka tak. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 11. Ritning från år 1920-talet.  

Figur 12. Ritning över tillbyggnaden i träpanel  som tillkom under 1960-talet  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Översiktsplan Eslöv 2035 
I Översiktsplan Eslöv 2035 ingår planområdet i det som har pekats ut som 
stadsomvandlingsområde med 1600 nya bostäder fram till år 2035. Ny bebyggelse 
ska komplettera staden, stärka befintliga värden och tillföra nya stadsmiljöer.    
Särskild hänsyn ska tas till vattenhantering, buller, risk, föroreningar, grönstruktur, 
riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för kommunikationer. 

Bostadsförsörjningsprogram 
I Eslövs kommuns Bostadsförsörjningsstrategi 2021 – Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Eslövs kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 25 
oktober 2021, presenterar Eslövs kommun nio mål för bostadsförsörjningen. 
Planförslaget strider inte mot några av målsättningarna och är i enlighet med målen 
1. Det ska byggas ca 200 bostäder i genomsnitt per år och 3. Kommunen ska 
fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv.  
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under sitt sammanträde 27 februari 
2018, § 28 att ge positivt planbesked och planuppdrag för detaljplan Falken 10.  

Samråd 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 23 februari 2021, § 24 att skicka 
planförslaget på samråd. Samrådstiden varade mellan den 11 mars 2021 till den 11 
maj 2021.  

Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård [M182]. I 
motiveringen och uttrycket av riksintresset står följande:  

Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för 
den moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden 
successivt utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så 
småningom stad.   

Uttryck för riksintresset:  

Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före 
järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt 
framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. 
Bebyggelsen och dess täta, stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De 
kringbyggda kvarteren med bostäder och lokaler för handel och hantverk samt 
ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga byggnader med bland annat den 
nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet "Eslövsgotik". 
Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra till 
järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen 
med hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 
1900-talets utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor 
på stora, grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och 
annan bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” 
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Eslövs kommun bedömer att planförslaget är i enlighet med riksintresse, då 
planförslaget syftar till ett bevarande av byggnaden.  
 
Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv  
Ett arbete med en fördjupning av översiktsplan för Eslöv öster om järnvägen pågår 
i syfte att få till stånd en mer blandad bebyggelse. Planförslaget för Falken 10 ingår 
i en del kallad ”Järnvägsstaden”. 
 
I Järnvägsstaden finns både bostäder och verksamheter av varierande storlek och 
typ. Den äldre bebyggelsen är kompletterad med nya flerbostadshus och 
kontorslokaler. Det är ett tätt och blandat område där byggnader med tydlig 
Eslövskaraktär såsom Lagerhuset och Spritfabriken tillsammans med ny tät och 
hög bebyggelse skapar spännande stadsmiljöer.  
 
Planförslaget för Falken 10 är i hög grad förenligt med dessa intentioner. 
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KULTURMILJÖ 
Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
Bebyggelsen ingår i Eslövs kulturmiljökarta och inventerades av 
bebyggelseantikvarier hösten 2018. Bebyggelseantikvarier identifierade 
tegelbyggnaden på fastigheten som kulturhistoriskt värdefulla, i enlighet med plan- 
och bygglagen 8 kap 13§.  I Eslövs kulturmiljökarta står följande:  
 
Beskrivning/karaktärisering 
Uppfördes som skofabrik åt K D Santesson år 1923. Ursprunglig bebyggelse i två och 
tre våningar med mansardvåning/indragen översta våning. Rött fasadtegel i 
blockförband och rött enkupigt tegel. Utanpå-liggande karaktärsskapande skorsten 
murad i tegel, men nu inputsad. Fönster har ursprungligen varit småspröjsade men är 
huvudsakligen bytta på 1950-talet till tvålufts- eller korspostfönster utan spröjs. 
Huvudentrén i tillbyggnad åt sydväst från andra halvan av 1900-talet med ett 
tidstypiskt och välbevarat utförande. Enklare förrådsbyggnad med flackt pulpettak åt 
öster. 

Värdering 
Byggnadskroppen med tre våningar samt tvåvåningsbyggnader åt väster. Bebyggelsen 
på fastigheten berättar om Eslövs industrihistoria och särskilt om skofabrikens 
verksamhet. Mycket av den äldre industrimiljön är riven vilket gör det viktigt att 
bevara kvarvarande strukturer. 
 

Värdebärande element/beakta särskilt 
Byggnadens volym. Sockel, tegelfasader och gesimser. Muröppningar och 
fönstersättning. Takutformning, skorstenen, planlösning, trapphus. Entréparti med 
karosseripanel och dörr i nisch. 

 
Genom att ändra användningen för kulturhistoriska byggnader och därigenom 
säkerställer att byggnader inte förfaller, verkar kommunen för en hållbar 
stadsutveckling. 
 

SERVICE 
Projektet möjliggör bostäder i centrala Eslöv, med korta avstånd till viktiga 
målpunkter och goda pendlingsmöjligheter. Närmsta dagligvaruhandel ligger bara 
ett stenkast från planområdet. I närheten av planområdet finns flera grundskolor 
och förskolor, samt den nya gymnasieskolan Carl Engström. Nya bostäder 
stimulerar centrum ytterligare och ger ett ökat underlag för fler servicefunktioner. 
 
TRAFIK 
Gång- och cykelvägar  
Planområdet ligger i centrala Eslöv med gång- och cykelavstånd till viktiga 
målpunkter som skola, vård, handel, torg, järnvägsstation med mera. Planområdet 
angränsar till Kvarngatan som är en viktig vägsträckning i östra Eslöv. I norra 
delen av Kvarngatan, korsar Östergatan som sträcker sig från västra Eslöv till 
Flygstaden i öster. Längs med Kvarngatan, från Östergatan finns separerade gång- 
och cykelvägar på ömse sidor om körbanan fram till och med Vasagatan. På 
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Kvarngatan, mellan Vasagatan och Trehäradsvägen, finns trottoarer/gångbanor på 
vardera sidan av körbanan samt målade cykelfält för cyklister. På Östergatan finns 
trottoarer för gående medan cykling sker delvis i blandtrafik.  

Kollektivtrafik  
Planområdet har ett mycket fördelaktigt läge för kollektivtrafik och planområdet 
ligger cirka 200 meter från Eslövs järnvägsstation med goda pendlingsmöjligheter 
med både buss och tåg. Från Eslövs järnvägsstation passerar tåg till hela landet 
samt busshållplatser för både lokal- och regionbusstrafik. 

Biltrafik  
Enligt en trafikrapport från september 2020 som utfördes av Trafikia på uppdrag av 
Eslövs kommun, passerar cirka 4072 fordon på Kvarngatan per dygn. Merparten av 
bilarna är personbilar och medelhastigheten är 36 km/h. Planområdet nås med 
biltrafik från Vasagatan eller Skomakaregatan, som är mycket lite trafikerad. 
Vasagatan trafikeras av kunder till Överskottsbolaget. Eslövs kommun äger 
samtliga vägar som omgärdar planområdet.  
 
Parkering  
Idag sker parkering inom fastigheten, dock saknas definierade parkeringsplatser.  
 
NATUR 
Fastigheten är i dagsläget helt hårdgjord och alla obebyggda ytor är asfalterade. 
Närmsta grönområde är Stadsparken, som ligger cirka en halv kilometer från 
planområdet.  
 
Markradon och geotekniska förhållanden  
Planförslaget ingår i området som har identifierats som normalrisk för radon. Hög-
riskområden kan dock förekomma lokalt med hänsyn till Eslövstraktens geologi. 

I den miljötekniska undersökningen som genomfördes av GOIN AB och SWECO, 
noterades under provtagningen att bärlagret under asfalten består av grus och sten 
samt lerig morän. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består 
planområdet nästan uteslutande av moränlera eller lerig morän. Morän är i regel 
bra byggbarmark, dock finns det risk för tjäle. 
 

SOLFÖRHÅLLANDEN 
Tillgång på dagsljus är viktigt för människors hälsa och välmående. Krav på ljus i 
byggnader ställs i BBR. Kravet är kopplat till de grundläggande tekniska 
egenskapskraven i plan- och bygglagen, PBL, som anger att ett byggnadsverk ska 
ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till 
hygien, hälsa och miljö samt säkerhet vid användning. Kravet på dagsljus gäller 
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. I bostäder 
innebär det att exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och 
vila omfattas. Hygienutrymmen, garage och förrådsutrymmen är exempel på 
utrymmen där man inte vistas mer än tillfälligt, och dagsljuskraven gäller alltså inte 
för sådana utrymmen. Samtliga lägenheter inom fastigheten ska ha god tillgång på 
dagsljus.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill- och dricksvatten 
VA-nätet i kvarteret är sedan länge utbyggt. Planområdet ingår i VA SYD:s 
verksamhetsområde för dag-, spill- och dricksvatten.  

Brandposter 
Närmsta brandpost är idag placerad i planområdets västra hörn, i korsningen 
Vasagatan och Kvarngatan.   
 

SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Tillgång till rekreativ miljö  
Planförslaget ligger cirka en halv kilometer från Stadsparken och en kilometer från 
Skytteskogen/Trollsjöområdet.  

Barnrättslagen 
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. 
Barnrättslagen gäller som utgångspunkt för beslut som kan rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. 

Planförslaget kan komma att beröra barn som i framtiden bor inom planområdet. 
Idag saknar planområdet någon utemiljö där barn kan vistas säkert.  

Tillgänglighet  
I dagsläget saknar planområdet tillgänglighetanpassade lösningar så att personer 
med nedsatt rörelseförmåga kan komma in i byggnaderna på fastigheten. I den 
största byggnaden på fastigheten finns en hiss men för att nå hissen som ligger en 
trappa upp finns ingen tillgänglighetanpassade lösning.   
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KONSEKVENSER  
Planförslaget innebär att en äldre industribyggnad, med kulturhistoriskt värde, men 
uttjänt industri sedan många år, får en ny användning som bostäder. På detta sätt 
kan den fortleva och med sin struktur fortsatt utgöra ett tillskott i den 
stadsomvandlingen som sker i Eslöv öster om järnvägen. Staden berikas, 
komplexitet, dynamik, täthet och närhet ökar. 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
Strategisk miljöundersökning enligt miljöbalken 
Eslövs kommun bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
§ PBL. 
 
Planförslaget innebär en förändrad markanvändning med justerade planrätter. Den 
förändrade markanvändningen kommer bidra till att säkerställa en värdefull 
kulturmiljö. Ändringen kommer även bidra till att redan ianspråktagen mark nyttjas 
mer effektivt.   
 
En undersökning angående behovet av en miljöpåverkan är gjord i samband med 
samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv. I 
undersökningen framkom att ett genomförande av planförslaget inte kommer att 
riskera en betydande (negativ) miljöpåverkan. 
 
Påverkan på riksintresse  
I uttrycket och motiveringen för riksintresset för kulturmiljövård [M:182] lyfts 
värdet av anläggningar och industrier som visar stationssamhällets utveckling, samt 
de byggnader som visar den lokala byggtraditionen i företrädesvis rött och gult 
tegel. Planförslaget avser att tillvara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 
fastigheten som upprättades i början av 1900-talet. Byggnaden som tidigare 
fungerade som skofabrik, var en av flera viktigt industri i Eslöv som bidrog till att 
utveckla orten från litet stationssamhälle till stad. Genom att ge byggnaderna och 
fastigheten en ny användning som är mer lämpad för området idag, säkerställs att 
byggnaderna inte förfaller. Dessutom säkerställs även en del av Eslövs historia för 
framtida generationer.   
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas.  
Enligt Årsrapport för Eslövs kommun 2018 - Kontroll av luftkvalitet inom 
samverkansområdet Skåne, är luftföroreningarna i Eslöv koncentrerade främst 
längs med järnvägen och större vägar. Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid 
ligger kring 10– –  
 
Enligt Parkeringsnormen för Eslövs kommun 2020, antagen av Kommunstyrelsen 
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den 2021-04-06, ska fastighetsägare tillhandahålla minst sex parkeringsplatser per 
1000 bruttoarea. Planförslaget innebär en minimal ökning i trafikmängden. Eslövs 
kommun bedömer att den ökade trafikmängden blir mellan 24 till 28 
fordonsrörelser per dygn. Eslövs kommun bedömer att planförslaget inte har någon 
negativ inverkan på luftkvaliteten i området. 

Vattenkvalitet  
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Planförslaget ligger inom det grundvattenområdet som har identifierats inneha god 
kemisk och kvantitativ status. Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. 
Området har avrinning mot Bråån: Kävlingeån-Damm i Rolfsberga. Nödvändiga 
dagvattenåtgärder ska anläggas för att dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan 
på ytvattenförekomstens kemiska och ekologiska status. Eslövs kommun bedömer 
att planförslaget inte påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 
 

DAGVATTEN  
Idag är hela fastigheten hårdgjord vilket har negativa effekter på 
dagvattenhanteringen och dagvattensystemet. För att minimera att 
dagvattensystemet översvämmas vid extrema skyfall bör vattnet absorberas eller 
fördröjas i genomsläppliga ytor. Eslövs kommun föreslår att asfalten på 
gårdsutrymmet mellan den befintliga tegelbyggnaden och de nya byggrätterna, 
bryts upp och utformas med dränerande markmaterial, exempelvis grus och gräs 
för att främja dagvattenhanteringen inom fastigheten. Det är enligt lag inte heller 
tillåtet att avleda dagvatten till grannfastigheter, därför är det viktigt att vattnet 
omhändertas inom fastigheten.  
 

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Enligt Eslövs skyfallskartering från 2018 över Eslövs tätort, drabbas inte planområ-
det av översvämningar vid extrema skyfall. Enligt flödespilarna rinner markvatten 
längsmed Vasagatan och vidare till norra delen av Skomakaregatan.  

Lutningen på gårdsutrymmet måste utformas så att inte skyfallsvatten rinner in i 
gårdslängorna eller ut på omkringliggande fastigheter.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering.  
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NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Ny vegetation 
I planförslaget föreslås att delar av den asfalterade marken bryts upp och ersätts 
med genomsläppliga markmaterial så som grus och gräs. Vegetation bör planteras 
inom planområdet, vilket kommer förbättra den biologiska mångfalden inom 
området, men även för hela närområdet i stort. För att gynna den biologiska mång-
falden ytterligare bör olika arter av träd, buskar och perenner planteras inom 
planområdet.  
 

MARKRADON 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras med radonskyddad grundläggning. 
 

MARKFÖRORENINGAR 
Eslövs kommun, har begärt en miljöteknisk undersökning av marken inför 
planarbetet. Tre undersökningar har gjorts Miljöteknisk mark- och 
byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10 i Eslöv, utförd 2020-01-13 av 
GOIN AB, Översiktlig riskbedömning med avseende på förorenad mark inom 
kvarteret Falken 10, Eslöv, utförd 2020-05-11 av SWECO och Kompletterande 
miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10 i Eslöv, 
utförd 2021-11-13 av GOIN AB.  

Sammanfattande slutsatser från rapporten Miljöteknisk mark- och 
byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10 i Eslöv, av GOIN AB: 
 
”Eventuella föroreningen som påträffas i undersökningen kommer inte vara 
avgränsad och vid en exploatering av fastigheten, exempelvis ombyggnation, 
schaktning för VA, el eller teleledningar så finns ett behov att utföra 
kompletterande analyser för att kunna hantera jordmassor på ett korrekt sätt. 
Påträffade förhöjda PAH-M och H samt förhöjda Zink och Bly halter i jordprover 
ligger under asfaltyta som ej kommer beröras av ombyggnaden till bostäder. I 
övrigt i byggnaden påträffades ej några förhöjda gränsvärden. I nya provplatser 
enligt den senaste analysen finns enbart överskridande för KM av tungmetaller i 
provplats 5 och då med ett lägre värde än tidigare undersökt provplats 4. Påträffas 
föroreningar i samband med ombyggnaden av fastigheten så kommer dessa tas 
omhand alternativt förses med migrationsspärr eller luftade konstruktioner 
beroende på hur föroreningen vilken typ av förorening samt är placerad och hur 
denna har trängt in i väggmaterial (tegel) respektive golvkonstruktion (betong). 
Slutgiltig bedömning angående eventuella avhjälpande åtgärder eller 
kompletterande utredningar tar tillsynsmyndigheten i detta fall Miljöförvaltningen 
i Eslöv.” 
 
Eslövs kommun, har begärt kompletterande underlag, i form av en riskbedömning 
avseende den förorenade marken. Sweco Environment (SWECO) har på uppdrag 
av Sesla Fastigheter, utfört en översiktlig riskbedömning avseende förorenad mark 
inom del av Falken 10. Resultaten redovisas i Översiktlig riskbedömning med 
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avseende på förorenad mark inom kvarteret Falken 10, Eslöv SWECO 2020-05-
11. Av denna framgår bl.a:  
 
”Tidigare utförda undersökningar och utredningar avseende Falken 10 (GOIN, 
2020) samt för intilliggande fastighet Falken 6 (SPIMFAB,1999) har använts som 
underlag. Ingen ytterligare inventering eller provtagning har utförts inom ramen 
för riskbedömningen av SWECO” 
 
Sammanfattande slutsatser från rapporten Översiktlig riskbedömning med 
avseende på förorenad mark inom kvarteret Falken 10, av SWECO: 
”Planerad markanvändning för Falken 10 är flerbostadshus med asfalterade 
omgivande ytor. Uppmätta halter av PAH H, bly och zink i jord inom asfalterad yta 
söder om byggnad på Falken 10 bedöms inte utgöra några oacceptabla risker för 
människa, miljö eller naturresurser vid den planerade markanvändningen. Inget 
åtgärdsbehov bedöms därför föreligga vid den planerade markanvändningen.  
Den förorenade jorden ligger under en asfalterad yta, det innebär att exponering 
genom hudkontakt, inandning av damm eller intag av jord framförallt är möjlig i 
samband med markarbeten. Antalet exponeringstillfällen är därför mycket 
begränsade vilket medför en minskad exponeringsfrekvens och utgör en extra 
skyddsfaktor för de människor som kommer att bo och vistas inom området.  
Framtida markarbeten inom området, till exempel om man i framtiden vill 
omvandla ytorna kring huset till grönytor, är anmälningspliktig verksamhet enligt 
28§ paragrafen 10 kapitlet i miljöbalken. Ny riskbedömning och åtgärdsutredning 
får göras i det fallet. Observera att ingen egen inventering gjorts för 
riskbedömningen samt att bedömningen omfattar den förorenade marken söder om 
byggnaden på Falken 10.” 
 
Den förorenade jorden ligger under en asfalterad yta, det innebär att exponering 
genom hudkontakt, inandning av damm eller intag av jord framförallt är möjlig i 
samband med markarbeten. Antalet exponeringstillfällen är därför mycket 
begränsade vilket medför en minskad exponeringsfrekvens och utgör en extra 
skyddsfaktor för de människor som kommer att bo och vistas inom området.  

Eslövs kommun föreslår i planförslaget att den asfalterade ytan öster om den 
befintliga tegelbyggnaden ska brytas upp för att förbättra dagvattenhanteringen 
inom området. Efter samrådet har exploatören på uppmaning av Eslövs kommun 
gjort en tredje mark- och byggnadsundersökning för att undersöka om det finns 
markföroreningar i den östra delen, där marken är tänkt att brytas upp. Det 
fullständiga resultatet redovisas i rapporten Kompletterande miljöteknisk mark- och 
byggnadsundersökning på fastigheten Falken 10 i Eslöv. Utförd 2021-11-13 av 
GOIN AB.  

Under samrådet framkom i Länsstyrelsen yttrande att det även föreligger en risk för 
PCB i byggnader som är renoverade mellan år 1953-1973. Även detta undersöktes 
i den tredje mark- och byggnadsundersökning. Markmiljökonsulten hittade varken 
PCB eller asbest på fastigheten.   

I den miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning står det följande under 
rubrikerna Resultat och Slutsatser och rekommendationer: 
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Resultat: 
I Bilaga 1. Återfinns analysrapport från Eurofins.  

Inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM för 
känslig markanvändning (KM) har påvisats i markprov öster om byggnaden i 
nuvarande parkeringsyta vid Skomakaregatan.  

I illustrationsbilagan är provtagningsplats nummer 8 den östra provtagningen.  

I Bilaga 2. Återfinns analysrapport från Als Scandinavia. Gällande PCB respektive 
asbest i fönsterkitt. Uttaget prov är taget från fönster mot norr på bottenvåningen, 
Alla fönstren i huset är från samma tidpunkt.  

Fönsterkittet innehåller ej någon asbest och analyssvaret för PCB totalhalt är 
mindre än 15,0 mg/kg (gränsvärde är 50 mg/kg för klassning av farligt avfall).  

Slutsatser och rekommendationer: 
Några föroreningar har inte konstaterats från den senaste provtagning i mark och i 
fönsterkitt.  

Slutgiltig bedömning angående eventuella avhjälpande åtgärder eller 
kompletterande utredningar tar tillsynsmyndigheten i detta fall Miljöförvaltningen 
i Eslöv.  

Inga markföroreningar påträffades i den åttonde provgropen, dock har 
markmiljökonsulten sedan tidigare hittat markföroreningar i några av de sydöstra 
provgroparna (provgrop tre, fyra och fem). Eslövs kommun bedömer utifrån det 
samlade resultatet att exploatören kommer behöva åtgärda markföroreningarna i de 
sydöstra provgroparna, när byggnaden på den nya byggrätten i sydost ska komma 
tillstånd. Eslövs kommun reglerar detta genom att villkor om att startbesked inte 
får ges för byggrätten sydost om tegelbyggnaden, innan markföroreningarna är 
åtgärdade. Framtida markarbeten inom området är anmälningspliktigt enligt 28 § 
förordningen (19982899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exploatören 
ska informera miljöavdelningen på Eslövs kommun, när markarbeten ska 
genomföras inom planområdet. Skulle ytterligare markföroreningar i samband med 
markarbeten upptäckas, ska detta anmälas till miljöavdelningen på Eslövs 
kommun. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 14. Kartsnitt 
som visar 
provgroparna inom 
planområdet.  
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HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Eslövs kommun bedömer att planområdet inte har några negativa konsekvenser på 
hushållningen med naturresurser, eftersom planförslaget inte tar någon 
jordbruksmark i anspråk. Planförslaget är ett förtätningsprojekt i centrala Eslöv och 
som möjliggör bostadsbebyggelse inom den befintliga strukturen. Dessutom 
säkerställer planförslaget att outnyttjade byggnader får en ny användning som är 
mer anpassade efter dagens behov.  
 

STADSBILD/LANDSKAPSBILD 
Planförslaget innebär inte några större förändringar i stadsbilden, det 
omkringliggande gatunätet kommer att vara oförändrat och tegelbyggnaden på 
fastigheten kommer att vara kvar. Från Kvarngatan kommer stadsbilden vara 
förhållandevis oförändrad, medundantag från att mer grönska kommer att 
integreras i området. Den största förändringen kommer att ses från 
Skomakaregatan och Vasagatan. De nya byggrätterna är placerade i 
fastighetsgränsen längs med Skomakaregatan, vilket kommer skapa en gathus-
karaktär samt bidra till att gatan upplevs mer intim. De nya byggrätterna kommer 
även att knyta an till den angränsande villabebyggelsen tvärsöver Skomakaregatan. 
De nya byggrätterna tillsammans med den befintliga tegelbyggnaden från början av 
1900-talet samt glimtar av gårdsutrymmet kommer skapa en dynamisk stadsmiljö i 
området. Vilket är i enligheten med den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv.  
 

ARKEOLOGI 
Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga kända fornlämningar i eller i närheten av 
planområdet. Om fornlämningar finnes i samband med markarbete, ska arbetet 
avbrytas på den yta där fornlämningar påträffas och exploatören ska kontakta 
länsstyrelsen. 
 

SOLFÖRHÅLLANDEN 
Eslövs kommun bedömer att solförhållandena kommer förbättras med ett 
genomförande av planförslaget.  De nya byggrätterna, som möjliggör två nya 
huslängor kommer ha en förhållandevis låg byggnadshöjd. Genom att hålla nere 
byggnadshöjden kan mer solljus nå gårdsutrymmet, samt risken att skugga 
omkringliggande fastigheter. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att säkerställa 
både sol och skugga vid utformning av utemiljöer. 

Eslövs kommun har genomfört en enkel skuggstudie, för att se hur 
solförhållandena och skuggningen skiftar under ett dygn samt under året.   
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TRAFIK 
Ett genomförande av planförslaget hade inneburit att planområdet hade innefattat 
sex parkeringsplatser. Om varje bilägare kör 4 rutter per dygn, hade det genererat 
en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) med cirka 24 fordonsrörelser per dygn. Eslövs 
kommun bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer skapa en minimal 
trafikökning i området. Inga nya in- och utfarter kommer att upprättas mellan 
planområdet och Kvarngatan.  

Parkering  
Parkeringen kommer att ske på kvartersmark, inom området med 
egenskapsbestämmelse parkering inom planområdet. Planförslaget ska följa Eslövs 
kommuns parkeringsnorm, som antogs av Kommunstyrelsen den 2021-04-06. 
Planområdet ingår i den centrala zonindelningen i den gällande parkeringsnormen, 
vilket innebär att minst sex parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea ska ordnas. 
Byggrätten i planförslaget är på cirka 1200 kvm bruttoarea, vilket innebär att 
fastighetsägaren ska ordna 7 bilparkeringsplatser, om den slutliga byggrätten blir 
1200 kvm bruttoarea. Planförslaget redovisar sex parkeringsplatser för bil i den 
östra delen av planområdet och medger ytterligare en plats på gården. Kommunens 
parkeringsnorm ger möjlighet för att ordna ett mindre antal parkeringsplatser om 
exploatören ordnar med mobilitetsåtgärder som minskar behovet av parkeringar. 
Exempel på sådana åtgärder är tillköp av parkeringsplatser, bilpool för hyresgäster, 

Figur 15. Skuggförhållanden kl 09.00, 12.00 och 16.00 1 mars.  

Figur 16. Skuggförhållanden kl 09.00, 12.00 och 16.00 1 juli. 

 

Figur 17. Skuggförhållanden kl 09.00, 12.00 och 16.00 1 november.  
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lastcykelpool, anordna cykelparkeringar som är lättillgängliga, låsbara och 
väderskyddade eller andra mobilitetsåtgärder som påverkar parkeringsbehovet.  
 
I Eslövs kommuns parkeringsnorm redovisas även hur många cykelparkeringar 
som ska ordnas. Minst 20 stycken cykelparkeringar och två cykelparkeringar för 
last- och lådcykel ska finnas per 1000 kvm bruttoarea. 12 cykelplatser motsvarar 
ytmässigt ungefär en parkeringsplats för bil. Utvecklingen inom cykling har varit 
stor de senaste åren, framför allt andelen elcyklar och större last- och lådcyklar har 
växt kraftigt. I planområdet ska det finnas minst 22 stycken cykelparkeringar. 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
En trafikbullerutredning är genomförd för fastighet Falken 10, av Efterklang a part 
of AFRY den 2020-12-03. Bullerutredningen inkluderar prognostiserade 
trafikförändringar för år 2040 samt beräknar bullernivån från närliggande trafik 
från vägarna Kvarngatan, Skomakaregatan och Vasagatan.  Enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § får inte trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, större än 35 kvm överstiga riktvärdet 60 decibel A (dBA) 
ekvivalent ljudnivå. Nedan listas gällande riktvärden för trafikbuller från väg- och 
spårtrafik vid bostadsbyggnader: 

- 30 dBA inomhus 
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad   
- 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden. 

Trafikbullerutredningen visar att bullerriktvärdet för dygnsekvivalent 
trafikbullernivå 60 dBA klaras vid samtliga fasader på Falken 10. Bullerriktvärdet 
för uteplats dygnsekvivalent trafikbullernivå 50 dBA respektive maximal ljudnivå 
dagtid 70 dBA klaras vid några platser i anslutning till bostäderna vilka är tänkta 
som gemensamma uteplatser. Uteplatser får inte placeras väster om den befintliga 
bebyggelsen inom fastigheten Falken 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Den 
dygnsekvivalenta 
ljudnivån på 
fastigheten Falken 10.  
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Risk 
I fastighetens närhet förekommer bebyggelse av många olika slag, handel, 
bostäder, trafik, industri, verkstäder, skolor, parkeringar, etcetera. En utpräglad, 
sedan länge etablerad, innerstadsmiljö av blandstads-karaktär. Fastigheten är 
bebyggd och innehåller några bostäder men i övrigt obebyggd. Tvärs över 
Vasagatan i norr ligger detaljhandel med tillhörande parkering. Längs 
Skomakargatan i öster ligger bostäder, likaså på angränsande tomter i söder. I 
sydväst ligger en bilverkstad specialiserad på veteranbilar.  

Väster om Kvarngatan ligger centrumverksamheter och handel. Söder om 
centrumverksamheten, ligger Kavlis verksamhet på detaljplan för ”småindustri av 
icke störande karaktär”. Den sistnämnda är föremål för en tillståndsprocess för ett 
förnyat tillstånd för verksamheten. Frågor om bland annat buller och ammoniak har 
identifierats i tillståndsprocessen. Dessa bedöms dock med hänsyn till det centrala 
läget, befintliga bostäder och planrätter i och kring planområdet, inte utgöra någon 
risk för nu aktuellt planområde. Eslövs kommun förutsätter att tillståndsprocessen 
tar hänsyn till att verksamheten ska vara en ”småindustri av icke störande 
karaktär”. 

 
God bebyggd miljö  
God bebyggd miljö är ett miljömål som beslutades av Riksdagen år 2012. 
Miljömålet definieras på följande sätt av Riksdagen:  

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö finns 
tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012. Preciseringarna 
innefattar bland annat att området ska ha en hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur, tillgång till natur- och grönområden, bevara samt utveckla 
kulturvärden. Planförslaget säkerställer viktiga kulturvärden och grönytor.  Eslövs 

Figur 19. Den maximala 
ljudnivån för fastigheten 
Falken 10. 

 

51 ( 165 )



 
 

32 
 

kommun bedömer att planförslaget tar fasta på majoriteten av preciseringar och att 
förslaget uppfyller miljömålet för God bebyggd miljö.  
 

Barnrättslagen  
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. 
Barnrättslagen gäller som utgångspunkt för beslut som kan rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. 

I framtiden kan barn komma att bo inom planområdet. Det är därför viktigt att 
området är anpassat i möjligaste mån för barn och att området är säkert för barn att 
vistas inom. Planområdet omgärdas i dagsläget av två väldigt trafikerade vägar, 
Kvarngatan och Vasagatan. Det finns inga barriärer eller säkerhetsavstånd som 
skyddar barn mellan hemmet och det trafikerade vägarna. Området har inte heller 
något skyddat gårdsutrymme, där barn kan vistas säkert. Gårdsutrymmet som 
planförslaget föreslår är därför en förutsättning för att barn ska kunna vistas och 
leka säkert inom fastigheten. Det finns goda gång- och cykelförbindelser till och 
från planområdet, dock är få trafikseparerade från bilvägarna.  

Eslövs kommun att en barnkonsekvensanalys inte behövs genomföras i ärendet. Ett 
utförande av planförslaget kommer att förbättra barnens livsmiljö.  Planförslaget är 
av begränsad omfattning och förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035. 
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GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot berörda 
fastighetsägares bestridande, endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Detaljplanearbete  
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. 
 
Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Eslövs kommun och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Exploatören bekostar 
eventuella undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar 
eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsledningar skall ske enligt antagen taxa. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ett genomförande av detaljplanen kräver ingen fastighetsbildning. 
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Samrådsredogörelse   
 
Detaljplanen för Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2021 att skicka 
Detaljplanen för Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun på samråd. 
Detaljplanen har varit utställd för samråd från 2021-03-11 till 2021-05-11. 
Totalt har 13 yttranden inkommit, varav 8 yttranden är med erinran. 
Sakägare och övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad 
till sig och därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunledningskontorets kommentarer till yttrandena redovisas 
med kursiv och fet rubrik efter respektive yttrande. Inkomna yttranden utan 
erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen Skåne    m.e 
1.2 Lantmäteriet    m.e  
1.3 Trafikverket     i.e 
 
2. Kommunala och regionala förvaltningar, bolag och 

nämnder 
2.1 Räddningstjänsten Syd   m.e 
2.2 Kultur- och fritidsnämnden   m.e  
2.3 VA SYD    m.e 
2.4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e  
2.5 Kraftringen Nät AB    m.e 
2.6  Vård- och omsorgsnämnden  m.e 
 
3.  Sakägare och övriga   
3.1 Swedavia    i.e 
3.2 Luftfartsverket    i.e 
3.3 MERAB    i.e 
3.4 Skanova AB    i.e 
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1. Statliga myndigheter 
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne   m.e 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintresse kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB  
Kommunen har på ett tydligt sätt redogjort för hur detaljplanen förhåller sig 
till riksintresset. Länsstyrelsen instämmer att detaljplanen inte innebär 
negativ inverkan, för att konsekvensbedömningens slutsats ”dessutom 
säkerställs även en del av Eslövs historia för framtida generationer” ska 
vara gällande krävs dock att detaljplanen kompletteras med rivningsförbud.  
 
Hälsa och säkerhet – buller  
I planbeskrivningen framgår att som bullerskyddsåtgärd ska uteplatser 
placeras inom gårdsutrymmet, för att uppfylla riktvärdet för uteplatser och 
buller. Som bullerminskande åtgärd kan området närmast Kvarngatan förses 
med vegetation i form av buskar, träd eller häckar. Länsstyrelsen menar att 
plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse som reglerar att 
uteplatser placeras i bullerskyddat läge. 
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Syftet med planen är bostadsändamål vilket faller under känslig 
markanvändning. Det förekommer analyser som överskrider motsvarande 
riktvärden. Länsstyrelsen bedömer att kompletterande undersökningar 
behövs för att täcka in sådana områden där det ännu inte tagits prov. Först 
efter det att detta blivit utfört kan man slutligt ta ställning till om det behövs 
en efterbehandlingsåtgärd alternativt en planbestämmelse om 
efterbehandlingsåtgärd.  
 
I planbeskrivningen och i rapporterna framgår det att nuvarande och 
framtida beläggning med asfalt utgör ett fullgott skydd mot exponering för 
föroreningar. Länsstyrelsen ser inte detta som en garanti eftersom det inte 
kommer vara reglerat med någon bestämmelse att det alltid ska vara 
asfalterat. I en illustration i planbeskrivningen som visar hur området kan 
komma att gestaltas förekommer dessutom nya planteringar. 
Länsstyrelsen noterar också att kartan med provpunkter i den miljötekniska 
undersökningen är gjord med en äldre husritning vilket gör den mycket svår 
att tolka och jämföra med andra dokument/kartor. När man jämför 
provpunkternas placering mellan denna rapport och den senare utförda 
riskbedömningen ser det inte alls ut att stämma överens. 
 
Länsstyrelsen vill även erinran kommunen om PCB. Finns det eller har det 
funnits byggnader inom planområdet som antingen är uppförda, renoverade 
eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger risk att PCB förekommer 
i mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska genomgången av 
området och i eventuella provtagningar av mark. Även om PCB sedan dess 
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har avlägsnats från byggnaderna (i enlighet med PCB-förordningen) kan det 
ha spridits till fasadnära mark. 
 
Länsstyrelsen menar därför att det i nuläget inte går att bedöma markens 
lämplighet för föreslaget ändamål utifrån risken för markföroreningar.  
 
Hälsa och säkerhet – risker verksamheter  
Planhandlingarna bör redogöra för vilka risker som finns inom planområdet 
med närheten till verksamheter, däribland Kavli väster om planområdet. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Råd om kulturmiljö  
Det är positivt att kommunen ger den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden 
varsamhetsbestämmelse, Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att denna 
dock bör kompletteras med rivningsförbud för att säkerställa att byggnaden 
bevaras. Detta är extra viktigt då detaljplanen inte reglerar någon 
byggnadshöjd på den delen av fastigheten, vilket skulle kunna leda till 
önskemål om att ersätta byggnaden med storskalig exploatering.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande buller, markföroreningar och risker – 
verksamheter 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. 
 
 
Kommentarer 
Kommunledningskontoret har kompletterat detaljplanen med ett 
rivningsförbud och en bestämmelse om att uteplatser ska placeras i 
bullerskyddat läge.  
 
Efter samrådet har ytterligare markundersökning i den östra delen av 
planområdet genomförts. Under markundersökningen påträffade 
markkonsulten begränsade föroreningar liknande de som tidigare 
konstateras inom området. Därför införs planbestämmelse om att 
startbesked inte får ges förrän markföroreningar åtgärdats. 
Miljökonsult har på plats även undersökt om eventuella rester av PCB. 
Ingen PCB har hittats inom området och miljökonsult har därför inte funnit 
anledning att göra ytterligare undersökningar.  
Resultaten från undersökningen och åtgärder redovisas under avsnittet 
Markföroreningar i kapitlet om konsekvenser.  
 
Kommunledningskontoret har kompletterat handlingarna med en 
beskrivning om eventuella risker i närheten av planområdet. Detta 
redovisas i planbeskrivningen under avsnittet Risk i kapitlet om 
konsekvenser. 
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1.2 Lantmäteriet   m.e 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-02-08) har 
följande noterats:  
 
Delar av planen som bör förbättras  

 Förtydliga att det ej krävs fastighetsbildning för att genomföra 
planen.  

 Förtydliga att den nya detaljplanen ersätter den gamla stadsplanen 
över området (aktnummer 12-ESL-304). ”Om förslagen detaljplan 
antas och vinner laga kraft upphör tidigare stadsplan att gälla inom 
planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet”.  

 Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen.  

 Noterar att stora delar av området som är utlagt som plusmark i 
planen idag är bebyggt med byggnad som inte ser ut att vara en 
komplementbyggnad vilket således strider mot planen. I 
planbeskrivningen (sida 7) anges att planförslaget medger att den 
sentida enklare trätillbyggnaden kan ersättas med två nya 
bostadskroppar, i öst och söder. Är det byggnaden som är belägen på 
plusmarken som ska rivas är det förenligt med planen och således 
inget problem men detta bör i så fall förtydligas i planbeskrivningen.  

 I planbeskrivningen på sida 11 under rubriken dagvatten anges 
följande ”För att fördröja vattnet innan den når det kommunala 
dagvattensystemet, föreslår kommunen i planförslaget att 
asfalterade ytor mellan de nya och befintliga byggrätterna bryts upp 
och ersätts med genomsläpplig markbeläggning, så som gräs och 
grus”. Detta skulle kunna regleras med en bestämmelse för 
utförande, bokstaven b, i plankartan. Enligt boverket kan 
bestämmelsen om utförande användas till exempel för att reglera att 
en viss del av marken ska vara genomsläpplig.  

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras Fastighetsredovisningen avser 
förhållanden i Januari 2020. Enbart en upplysning om att grundkartan ska 
vara uppdaterad och aktuell.  
 
Kommentar 
Kommunledningskontoret har förtydligat att det ej krävs fastighetsbildning 
för att genomföra planen och att den nya detaljplanen ersätter den gamla 
stadsplanen över området (aktnummer 12-ESL-304). 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med vilken 
version av plan- och bygglagen som har använts vid handläggningen av 
detaljplanen. 
  
Kommunledningskontoret har förtydligat att det är trätillbyggnaden som 
ersätts med två nya byggrätter i den södra och östra fastighetsgränsen. 
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Kommunledningskontoret har tagit del av Lantmäteriet rekommendation 
gällande bestämmelsen b och lagt in bestämmelsen i planhandlingarna.  
 
Grundkartan är uppdaterad.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Kommunala och regionala förvaltningar, 
bolag och nämnder 
 

2.1 Räddningstjänsten Syd   m.e 
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande 
synpunkter:  
 
Riskhänsyn Inget att erinra.  
 
Brandvattenförsörjning Finns i omkringliggande gatunät.  
 
Insatstid Ligger inom normal insatstid (10 minuter).  
 
Räddningstjänstens tillgänglighet  
Om flerbostadshuset dimensioneras för utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten krävs tillgänglighet direkt till fasaden. Observera att 
korsningar i området ska planeras så att framkomligheten för 
räddningstjänstens fordon på 12 meter beaktas.  
Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning från 
flerbostadshus om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller 
fönstrets underkant inte överstiger 11 meter (vanligtvis 4 våningar) under 
förutsättning att det inte finns planteringar, utskjutande konstruktioner och 
dylikt som försvårar uppställningen av stegen.  
 
Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under 
förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för 
höjdfordon finns. Vidare ska avståndet mellan marken och fönstrets 
underkant eller balkongräcket inte överstiga 23 meter (vanligtvis 8 
våningar). Om räddningstjänsten ska utrymma med höjdfordon krävs en 5 x 
12 meter stor uppställningsplats, som ska vara placerad 2-9 meter från 
husvägg eller balkongkant.  
 
Observera att trädplantering, parkerade bilar och dylikt kan komma att 
påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning.  
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Vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader 
skall räddningstjänstens tillgänglighet för utrymning beaktas. Om 
tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras 
för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det löses vanligtvis 
genom anordnande av Tr2-trapphus eller tillgång till två av varandra 
oberoende utrymningsvägar.  
 
Om byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens 
medverkan ska avståndet mellan körbar väg (uppställningsplats för släckbil) 
och entréer inte överstiga 50 meter.  
 
Mer information om förutsättningar för utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten finns i råd och anvisning ”Utrymning med hjälp av 
Räddningstjänsten Syd” på www.rsyd.se. 
 
Kommentarer 
Räddningstjänstens tillgänglighet  
Kommunledningskontoret har tagit del av Räddningstjänstens Syds yttrande 
gällande tillgänglighet. Planförslaget uppfyller Räddningstjänsten Syds 
önskan om tillgänglighet.  
 

2.2 Kultur- och fritidsnämnden  m.e 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet och 
lämnar 
följande synpunkter: 

 På sidan 21 under rubriken Tillgänglighet står det att det i nuläget 
inte finns någon tillgänglighetsanpassning upp till våningen där hiss 
finns. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att alla delar av 
detaljplanen bör ha en tillgänglighetsanpassning när den är 
färdigställd. 

 Byggnaden som står på platsen har en rik historia kopplad till Eslöv i 
form av en före detta skofabrik. Produktionen gick bra och Eslöv 
blev känd i hela Sverige för sin skotillverkning. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ser positivt på att historia som denna får leva 
vidare även i den nya byggnaden, för att skapa en mer levande miljö 
inom staden. 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens synpunkter som sina egna och 
överlämnar de till kommunstyrelsen.  
 
Kommentarer 
Kommunledningskontoret har tagit del av Kultur- och fritidsförvaltningens 
yttrande och vill förtydliga att ambitionen är att samtliga ytor inom 
planområdet kommer att vara tillgänglighetanpassade. Utförandet kommer 
att hanteras i bygglovsprocessen. 
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2.3 VA SYD    m.e 
VA SYD Ledningsnät har tagit del av samrådshandlingen och har följande 
att erinra. 
 
Det är positivt att planen vill förbättra dagvatten och skyfallssituationen i 
området genom grönytor och omhändertagande av dagvatten inom 
detaljplanen. Detta måste dock regleras på plankartan med planbestämmelse 
för att gälla. 
 
I plankartan har bestämmelsen f1 använts men denna reglerar inte 
hårdgjordhetsgraden eller infiltrationsmöjligheterna. Bestämmelsen som 
beskrivs i PBL 9 kap 12 § punkt 3 skulle kunna användas. Bestämmelse 
som reglerar hårdgörandegraden ska användas, exempelvis n1. 
Fjärde meningen på s.11 respektive andra meningen på s.23 under kapitlet 
dagvatten kan med fördel omformuleras. Vid skyfall kommer 
dagvattensystemet överbelastas och översvämmas för att det inte är 
dimensionerat för sådana regnmängder. Vattnet kommer då rinna på 
markytan och ställa sig i lågpunkter. Detta syns i figur 12. För att minimera 
risken för skada är det viktigt att lågpunkterna finns på rätt ställen. 
Fördröjande åtgärder för dagvattnet är alltid viktigt men extra viktigt då det 
befintliga dagvattensystemet redan är överbelastat. Området är i hög grad 
översvämningsdrabbat. 
 
Vidare dialog med VA SYD får föras angående kapaciteten i 
ledningssystemet på grund av utbyggnad enligt denna detaljplan. 
 
Utbyggnad enligt FÖP Östra Eslöv kommer kräva en omfattande om- och 
utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet. Det är först när kommunen 
presenterar sin etapputbyggnad vad gäller förtätningens omfattning som VA 
SYD kan bygga ut det ledningssystem som krävs.  
 
Kommentarer 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och tagit bort 
bestämmelsen f1 och ersatt den med en ny bestämmelse som reglerar att 
marken inom gårdsutrymmet, mellan de nya byggrätterna och den befintliga 
byggnaden, inte får hårdgöras. Meningarna på s.11 och s.23 är ändrade till 
följande:”Vid skyfall kommer dagvattensystemet överbelastas och 
översvämmas för att det inte är dimensionerat för sådana regnmängder. 
Vattnet kommer då rinna på markytan och samlas i lågpunkter. Detta syns i 
figur 12. För att minimera risken för skada är det viktigt att lågpunkterna 
finns på rätt ställen. Fördröjande åtgärder för dagvattnet är alltid viktigt 
men extraviktigt då det befintliga dagvattensystemet redan är överbelastat. 
Området är i hög grad översvämningsdrabbat”. 
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Kommunledningskontoret har haft dialog med VA SYD gällande kapaciteten 
i ledningssystemet. VA SYD har meddelat att planområdet kan anslutas till 
ledningsnätet.     
 
 
2.4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Planbeskrivningen 
Störning från miljöfarliga verksamheter 
Säkerhet och Hälsa, sid 1 1 och 27: 
 
Planområdet ligger inom 50 meter från O. Kavli AB, en miljöfarlig 
verksamhet där stora mängder kemikalier hanteras. Därmed föreligger risk 
för påverkan inom planområdet vid en eventuell olycka. Det finns också risk 
för olägenhet för människors hälsa på grund av exempelvis buller, lukt och 
andra luftföroreningar från verksamheten. 
 
Inom 200 meter finns andra miljöfarliga verksamheter som kan påverka 
planområdet, bland annat bilverkstäder och drivmedelsstationer. Inom 300 
meter finns större industriella verksamheter. 
 
Riskerna för effekter på grund av olyckor och riskerna för olägenheter för 
människors hälsa kopplade till miljöfarliga verksamheter i planområdets 
närhet behöver tas fram innan granskningsskedet. 
 
Markföroreningar 
Markföroreningar, sid. 24: 
 
Miljö och Samhällsbyggnad delar Kommunledningskontorets bedömning att 
det krävs ytterligare undersökningar av markföroreningar inom fastigheten. 
De undersökningar som redan har genomförts har utgått från att asfalten 
kommer att ligga kvar orörd. Eftersom förslaget till detaljplan anger att 
marken i stort ska användas som gårds- och trädgårdsanläggning alternativt 
bebyggelse behöver en kompletterande och avgränsande markundersökning 
genomföras samt sanering av markföroreningar planbestämmas. 
 
I SWECOs riskbedömningsrapport, vilken citeras i planbeskrivningen, finns 
ett skrivfel. Åtgärder, så som grävning, i ett område med föroreningar är 
anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (19982899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, inte enligt 10 kapitlet 28 § miljöbalken. 
 
Plankarta: 
Parkeringen är placerad så att fri sikt i korsningen kan komma att skymmas. 
Backning från parkeringen ut i gatan kan utgöra en risk. 
 
Bestämmelsen f3 upplevs som otydlig. 
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Byggnadshöjden är snålt tilltagen om de nya byggnaderna ska ha pulpettak. 
Se även under rubriken Planbeskrivning. 
 
Den befintliga byggnaden har en hög sockel med fönster till källarplan. Om 
källaren inte är lämplig för bostäder bör detta anges i plankartan. 
 
Överväg om fastigheten även ska kunna användas för annan verksamhet än 
bostäder. 
 
Planbeskrivning: 
Planförslag 
Markanvändning och stadsbild 
Planområdets gestaltning och byggrätt sid. 7 
Takutformningen på ny bebyggelse är otydlig. l plankartan anges 
byggnadshöjden till 3,0 meter mot gårdsutrymmet medan det i 
planbeskrivningen står att byggnaderna högst får vara 4,5 meter vilket inte 
finns med som bestämmelse på plankartan. Fasad mot söder gränsar till 
Falken 7. 
 
Trafik sid 9 
Parkeringsmöjlighet för rullstolsburna behöver anordnas. 
Cykelparkering enligt parkeringsnormen tar mycket plats men kan 
eventuellt lokaliseras i källarplan om ramp kan ordnas. 
 
Säkerhet och hälsa sid. 11 
Bullerskydd behöver förmodligen anordnas mot Kvarngatan. Murar och 
plank är bygglovspliktiga. 
 
Brandkrav kommer att ställas på byggnader på närmare avstånd än 8 meter 
från varandra. Påverkan från omkringliggande industrier bör utredas. 
 
Konsekvenser 
Solförhållanden sid. 26-27 
Det framgår inte om soldiagrammen tagit hänsyn till befintlig 
omkringliggande bebyggelse. 
 
Yttrande 
Avdelningen gata, trafik och park har följande yttranden gällande detaljplan 
Falken 10, Eslöv. Syftet för detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av 
befintlig byggnad till bostäder och en nybyggnation av nya. 
 
Plankarta 
Plankartan redovisar en möjlig nybyggnation ända fram till fastighetsgräns 
mot Skomakaregatan. Det är en fördel om en byggnads ledningar förläggs 
inom egen fastighet genom att till exempel göra en meters förgårdsmark mot 
gata. Detta är dock inte möjligt mot Vasagatan då den befintliga gatan står i 
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fastighetsgräns. 
 
Bra att genom planbestämmelse tillse en ökad grönska genom trädgård inom 
planområdet. Befintlig anläggning är mycket hårdgjord. 
Att planbestämma Parkering känns idag lite otidsenligt. Vårt innehav och 
behov av fordon förändras och bör inte regleras alltför mycket i plan. Istället 
kan en reglering göras även här med f; och möjlighet till dagvattenhantering 
och parkering. Då kan med tiden eventuellt denna yta minskas och bli mer 
grön. 
 
Planbeskrivning 
Trafik sid. 9 
Här lyfts kravet på parkering upp. Detta är en norm och planen behöver 
därför inte reglera in sex platser, utan istället möjliggöra. Så denna P kan tas 
bort och ersättas med text att parkering får anläggas. 
 
Figur 4 visar ett skissförslag där parkeringsplatser är anlagda vinkelrät mot 
Vasagatan. Mittemot dessa sker in- och utfart till ÖoB varuhus från 
Vasagatan. Placeringen av parkeringsplatser, med backande rörelser ut i 
körbanan, kan leda till att en konfliktpunkt uppstår i relation till den trafik 
som ska in - och ut från varhusets parkering. Backning sker också över 
gångbana enligt skiss. 
 
Natur sid. 9 
En reglering av trädgård bör göras. Idag är inte alla trädgårdar så gröna, utan 
vi ser allt större trädäck och mer hårdgjorda miljöer. En bestämmelse med 
en begränsning av hårdgörandet alternativt om träd bör läggas till. Detta 
gäller även text under Ekosystemtjänster s 10 och Dagvatten s 1 1. 
 
Bullerskyddsåtgärder sid. 11 
Vegetation i form av buskar mm minskar inte bullret, utan bidrar endast 
med att vi inte ser ljudkällan, vilket innebär att vi ofta upplever miljön som 
lugnare. För att få en bullerdämpning bör absorberade material, gärna 
vegetationsklädda, tillföras. ”Det är främst substratet, det vill säga 
odlingsmaterialet, som ger störst bullerdämpande effekt och inte själva 
växtligheten. Vegetationen i sig kan omdirigera ljudet, vilket innebär 
påverkan på reflektion, diffraktion och spridning av ljud. När ljudet när 
växtmaterialet ändras riktningen på ljudet, vilket åstadkommer en spridning 
av ljudet från källan som minskar den del som når mottagaren” se gärna 
mer på https://afry.com/sites/default/files/2020-07/grona—losningar-for-en-
battre-ljudmiljo.pdf 
 
Trafik sid. 19 
Längs med Kvarngatan, från Östergatan räknat, finns separerade gång- och 
cykelvägar på ömse sidor om körbanan fram till och med Vasagatan. På 
Kvarngatan, mellan Vasagatan och Trehäradsvägen, finns 
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trottoarer/gångbanor på vardera sidan av körbanan samt målade cykelfält för 
cyklister. Östergatan övergår i Ringsjövägen i korsningen med 
Verkstadsvägen. Östergatan sträcker sig från Stora torg till Verkstadsvägen. 
 
Trafik sid. 27 
Här står att planområdet innefattar sju parkeringsplatser, men tidigare är det 
nämnt fem till sex platser (sid.9). Sex parkeringsplatser, där varje bilägare 
kör fyra rutter per dygn, ger 24 fordonsrörelser per dygn - enligt texten. 
 
Kommentarer 
Planbeskrivningen, Säkerhet och Hälsa, sid 11 och 27: 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med en 
riskanalys, som bland annat beskriver relationen till O. Kavli AB. 
Kommunledningskontoret förutsätter att tillståndsprocessen tar hänsyn till 
att verksamheten ska vara ”småindustri av icke störande karaktär”.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att drivmedelstationerna och 
bilverkstaden inte påverkar planområdet, på grund av verksamheternas 
omfattning och avstånd.  
 
Markföroreningar, sid. 24: 
Efter samrådet genomförde exploatören ytterligare markundersökning. 
Svaret från undersökningen och åtgärder redovisas under avsnittet 
Markföroreningar i Konsekvenskapitlet. 
 
Kommunledningskontoret har ändrat skrivfelet. 
 
Plankarta: 
Kommunledningskontoret har tagit del av information gällande fri sikt i 
korsningen och backning. Egenskapsbestämmelsen om att ytan är avsedd 
för parkering har blivit utvidgad så att backning inte sker ut i Vasagatan.  
 
Kommunledningskontoret har förtydligat utformningsbestämmelsen f3. 
Bestämmelse om hög arkitektonisk kvalité är viktig för att tydliggöra att 
kommunen i detta fall preciserar lagrummet 8 kap, 1 §, 2 punkten (god 
form-, färg och materialverkan) genom att kräva en arkitektonisk kvalitet. 
Att utesluta bestämmelsen ökar otydligheten.  
 
Bestämmelsen ger stöd och vägledning åt sökande, handläggare, nämnd och 
eventuellt överprövande myndighet att fatta välavvägda beslut om vad 
kommunen av bedömer som viktigt i samband med handläggningen av 
framtida ärenden.  
 
Den låga byggnadshöjden avser att hålla nere volymerna på de nya 
byggrätterna. Byggnaderna som byggrätterna möjliggör, ska vara 
underordnade tegelbyggnaden på fastigheten.  
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Kommunledningskontoret har även lagt till en bestämmelse om att källaren 
inte ska användas som bostad.  
 
Planbeskrivning, Planförslag, Planområdets gestaltning och byggrätt sid. 7 
Kommunledningskontoret har förtydligat takutformningen.  
 
Trafik sid. 9 
Kommunledningskontoret har tagit del om informationen gällande 
parkeringsmöjligheter.  
 
Säkerhet och hälsa sid. 11 
Kommunledningskontoret har utifrån bullerutredningen gjort bedömningen 
att bullerskydd i form av murar och plank vid Kvarngatan, inte är aktuellt i 
det här ärendet.  
 
En riskanalys har genomförts efter samrådet som redovisar eventuella 
risker i närheten av planområdet.  
 
Konsekvenser, Solförhållanden sid. 26-27 
Kommunledningskontoret har lagt in grannfastigheten Falken 7 i 
soldiagrammet. Detta eftersom det är den grannfastigheten som troligtvis 
kommer bli mest påverkad av planförslaget och ett genomförande av 
planförslaget.  
 
Plankarta 
Kommunledningskontoret har tagit del av information.   
 
Kommunledningskontoret har ändrat användningsbestämmelsen Parkering 
till en egenskapsbestämmelse, därigenom blir användningen på ytan mer 
flexibel.   
 
Planbeskrivning, Trafik sid. 9 
Kommunledningskontoret har ändrat användningsbestämmelsen Parkering 
till en egenskapsbestämmelse, därigenom blir användningen på ytan mer 
flexibel.   
 
Kommunledningskontoret har ändrat illustrationen och utökat 
egenskapsbestämmelsen gällande parkering. Parkeringen ska även kunna 
ske så att bilar kan köra in och parkera med långsidan på Vasagatan. 
Därmed kan bakradien genomföras inom parkering planområdet.  
 
Natur sid. 9 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och tagit bort 
bestämmelsen f1 och ersatt den med en ny bestämmelse som reglerar 
hårdgörandegraden.  
 
Bullerskyddsåtgärder sid. 11 
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Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och ändrat texten 
under avsnittet Bullerskyddsåtgärder.  
 
Trafik sid. 19 
Kommunledningskontoret har förtydligat och ändrat texten under avsnittet 
Trafik på s. 9 utifrån yttrandet.  
 
Trafik sid. 27 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och ändrat 
skrivfelet.  
 
 
 
2.5 Kraftringen Nät AB   m.e 
 
Har bara en synpunkt som gäller befintlig fjärrvärmeanslutning. 
 
Beroende av hur renoveringsarbetet är tänkt att utföras kan det bli aktuellt 
att stänga eller proppa servisledningen tillfälligt. Kan servisledningen och 
själva växlaren stå kvar orörda så kan den utrustningen användas även för 
att betjäna tillkommande bostäderna. Men ska det göras arbeten på fasaden 
eller i undercentralen kan det ändå bli aktuellt att stänga av eller proppa 
ledningen tillfälligt.  
 
Kommentarer 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med 
informationen.  
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Projektnummer: [793794] 

Revision: [A] 

Dokumenttyp: [Trafikbullerutredning] 

Datum: 2020-12-03 

  

Kund: Sesla Fastigheter AB 

 

Kontaktperson: Staffan Amberlind   

  

Uppdragsansvarig: Frank Andersson, T: [+46701847488], [frank.andersson@efterklang.se] 

Kvalitetsansvarig: Manne Friman 

Handläggare: Frank Andersson, T: [+46701847488], [frank.andersson@efterklang.se] 

 

Sammanfattning: 

Det finns goda förutsättningar att göra om industrifastigheten Falken 10 i Eslöv till bostäder. 

Trafikbuller vid fasad 
Bullerriktvärdet för dygnsekvivalent trafikbullernivå 60 dBA klaras vid samtliga fasader. 

Trafikbuller vid uteplats 
Bullerriktvärdet för uteplats dygnsekvivalent trafikbullernivå 50 dBA respektive maximal ljudnivå dagtid 70 dBA klaras 

vid några platser i anslutning till bostäderna vilka är tänkta som gemensamma uteplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA GODKÄND 

2020-12-03 A Trafikbullerrapport FRA MFN FRA 
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Terrängdata Grid Metria 2020-11-25 Gridnät med terrängdata (grid2.asc) 
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Planlösning Ritning GOIN AB 2020-08-07 Ombyggnad av flerbostadshus plan 0-3 
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1 INLEDNING: 

Sesla Fastigheter AB har planer på att göra om industrifastigheten Falken 10 (Vasagatan 6) i Eslöv till bostäder. I denna 

rapport belyses, med avseende på trafikbullret, förutsättningarna för planerade bostäder. I figuren nedan redovisas 

området som undersöks. Sesla Fastigheter AB planerar för 17 lägenheter i flerfamiljshus på fastighet Falken 10.  

 

FIGUR 1. ÖVERSIKTSBILD ÖVER OMRÅDET MED PLANERADE BOSTÄDER INOM RÖD RAM. 

2 RIKTVÄRDEN UTOMHUS: 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från omgivande trafik. 

2.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER: 

Förordningen för trafikbuller SFS 2015:216 (ändring 2017:359) innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell 

nedan. 

TABELL 1. RIKTVÄRDEN FÖR BOSTÄDER ENLIGT FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER SFS 2017:359. 

Buller från spårtrafik och vägar 

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och  
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2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i 
stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER: 

 Vid bostadsfasad ska 60 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. 

 Vid gemensam uteplats ska 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå klaras. 

3 TRAFIKUPPGIFTER: 
Vägtrafik 

Uppgifter om vägtrafiken på Kvarngatan har erhållits från [Trafikia Trafikrapport september 2020 - 30 mätplatser 

mätdata insamlad 2020-05-26 – 2020-0611] levererad av Eslövs kommun via e-post 2020-11-24. Erhållna 

trafikuppgifter har därefter räknats upp till prognos 2040 enligt Trafikverkets uppräkningsanvisningar redovisade i 

[Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065]. Trafikflöde på Vasagatan och 

Skomakaregatan har utifrån uppmätta flöde på Kvarngatan uppskattats av Eslövs kommun och Efterklang. 

TABELL 2 TRAFIKUPPGIFTER TILL BERÄKNINGARNA PROGNOS 2040. 

Gata Antal fordon (ÅDT)  Andel tunga fordon (%) Skyltad hastighet(km/h) 

Kvarngatan 6800 5 40 

Vasagatan 1700 2 30 

Skomakaregatan 3350 2 30 

 

Järnvägstrafik 

Trafikverkets basprognos 2040 från år 2020 genom Eslöv används i beräkningarna, se Tabell 2. 

TABELL 3 TRAFIKUPPGIFTER FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK. BASPROGNOS 2040 

Tågtyp 

prognos 

Tågtyp Nordiska 

beräkningsmodell

en 

Hastighet STH 

 (km/h) 

Totalt antal 

passager per dygn 

Medellängd/maxlängd (m) 

Godståg Gods 100 38 572/630 

X31K X31/32 160 58 160/240 

Lok+vagn Pass 160 2 160/160 

X61 X60 80 129 150/160 
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4 BERÄKNINGSMETOD: 
Beräkningarna av vägtrafikbullernivåer har genomförts enligt Naturvårdsverkets rapport 4653 ”Vägtrafikbuller Nordisk 

beräkningsmodell, reviderad 1996”.  

Beräkning av spårbunden trafik har utförts enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell, rapport 4935, från 

Naturvårdsverket.  

5 RESULTAT: 
Resultat redovisas på bilaga 1-4. På bilaga 1-2 redovisas dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och vid möjliga uteplatser. 

På bilaga 3-4 redovisas dygnsekvivalen och maximal ljudnivå (dag) som ljudutbredningskartor toppvy. 

6 SAMMANFATTNING: 
 

Det finns goda förutsättningar att göra om industrifastigheten Falken 10 i Esöv till bostäder. 

Trafikbuller vid fasad 
Bullerriktvärdet för dygnsekvivalent trafikbullernivå 60 dBA klaras vid samtliga fasader. 

Trafikbuller vid uteplats 
Bullerriktvärdet för uteplats dygnsekvivalent trafikbullernivå 50 dBA respektive maximal ljudnivå dagtid 70 dBA klaras 

vid några platser i anslutning till bostäderna vilka är tänkta som gemensamma uteplatser. 

 

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA GODKÄND 

2020-12-03 A Trafikbullerrapport FRA MFN FRA 
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1 Förutsättningar 

GOIN AB har på uppdrag av Sesla Fastigheter AB gett förslag till lämpligt placerade platser 

för en miljöteknisk provtagning med avseende på eventuell föroreningssituation i mark och i 

byggnad på fastigheten Falken 10 i Eslövs kommun. 

Syfte med uppdraget är att utreda eventuell föroreningssituation på fastigheten med avseende 

på mark och i byggnad samt att sammanställa analysresultaten som användbart 

underlagsmaterial. 

Provtagning kommer att genomföras så snart förslaget godkänts av Miljöförvaltning i 

Eslövs kommun med hjälp av en mindre grävmaskin för de yttre provtagningsplatserna. 

Invändigt kommer uppbilning av golv i källarplanet, i redovisade utrymmen utföras. 

Provtagning av betong samt av jordmaterial under betongplattan görs. I golv samt väggar 

på bottenplan kommer även att tas prover. Platserna för dessa prover är närmsta golv och 

vägg centrerat ovanför platserna för källarproverna. Hittar man föroreningar i dessa 

kommer en vidare utredning utföras.  

Platserna är utvalda efter besök på platsen samt efter en bedömning hur verksamheten har 

skett i byggnaden.   

Provplats 1 och 2 är föreslagna utifrån verksamhetens huvudplacering.  

Provplats 3 och 4 är föreslagna utifrån marken utanför verksamheten gränsade mot Falken 

6 som har haft drivmedelshantering. 

Totalt 4 jordprover, 2 betongprover samt 2 väggmaterialsprover kommer att tas ut och 

skickas in till ett ackrediterat laboratorium för analys.
 

På fastigheten skall det ha funnits gummiindustri (skomakerilokal) och elektroteknisk 

industri. Dessa verksamheter har enbart funnits i källarplan och i bottenvåning. Övriga 

plan i byggnaden har ej haft någon verksamhet med gummiindustri respektive 

elektroteknisk industri.  

Denna typ av verksamheter placeras i branschklass 3 enligt Naturvårdsverkets så kallade 

branschlista. På grannfastigheten Falken 6 har det bedrivits en drivmedelsanläggning och 

det har gjorts en miljöteknisk markundersökning. Dessa handlingar har skickats till 

fastighetsägaren. Drivmedelshanteringen har placerats i branschklass 2. En identifiering 

och placering i branschklass är ett första steg i en inventering av förorenade områden. 

Identifiering innebär att hitta områden där det funnits en verksamhet som skulle kunna 

förorena området. Områdena placeras i en branschklass (branschklass 1-4). 

Branschklassningen är en gruppriskklassning som baseras på generella bedömningar 

utifrån vilken verksamheten/bransch som funnits på platsen. 

 

2 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Falken 10 är belägen på Vasagatan 6 i hörnet mellan Skomakaregatan och 

Vasagatan i Eslövs stad. Fastighetens norra och östra del angränsar till gata och trottoar 

enbart inre del på tomten mot söder till fastigheten Falken 7 har varit öppen för eventuell 

deponi av material från produktionen i den tidigare industribyggnaden. Övriga närområdet 

utgörs idag av bostadsområde längs Skomakaregatan och butiks-industrilokaler utmed 

Kvarngatan.  
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2.1 Geologiska förutsättningar 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utgörs den naturliga jordarten inom 

fastigheten av lera.  

 2.2 Hydrologi och hydrogeologi 

Inga ytvattenförekomster finns i närområdet till fastigheten Falken 10. Djupet till 

grundvattenytan samt grundvattnets strömningsriktning på fastigheten är inte känt i detalj. 

Enligt VISS (vatteninformation Sverige) ligger den berörda fastigheten inte inom något 

skyddsvärt område som vattentäkt eller Natura 2000. 

 

3 Genomförande 

GOIN AB utförde med början den 3 okt miljöteknisk markprovtagning av jord med 

uppgrävning inom södra delen av fastigheten Falken 10, i två punkter samt i 

byggnadsmaterial i 4 punkter i byggnad. Arbetet utfördes med hjälp av Sesla Fastigheter AB 

anställda. Proverna skickades in av Sesla FastigheterAB. 

Situationsplan bifogas i Bilaga 1 där provplatserna markerats.  

Provtagningar gjordes i syfte med att kontrollera eventuell föroreningssituation i marken på 

området. 

2 st utvändiga provplatser med 2 st jordprover togs på 0,5 m och på 1,0 m djup, i samma 

provtagningspåse så att olika nivåer blandades. Ytan där utvändiga jordprover togs utgöres av 

asfaltbelagd yta och används som gång- och parkeringsyta. 

2 st invändiga provplatser i golv i källardel togs 2 st jordprover och 2 st betongprover. 

Jordproverna togs på två höjder dels 0,5 m under ök btggolv och dels 0,9 m under ök btggolv.  

Proverna från jord, betong och vägg uttogs i diffusionstäta påsar för fältanalys och transport 

till Eurofins. Vid provtagningen observerades jordart respektive ingående material samt syn- 

och luktintryck. Proverna sändes sedan till ett ackrediterat laboratorium, Eurofins 

Environment AB (Eurofins) for analys av BTEX, alifater, aromater, metaller och PAH: er. 

Analysresultatet av proverna sammanställdes och jämfördes med gällande riktvärden.  

Jordmaterialet utgjordes av en lerig morän och ingen avvikande luktförnimmelse kunde 

uppfattas från hål respektive från uttagna prover. Proverna från jordmaterialet närmast under 

asfaltytan utgjordes av bärlagermaterial (grus/sten). Under denna nivå var det en lerig morän. 

Material från betongproverna hade ingen avvikande luktförnimmelse och såg ut som normal 

gjuten betong. 

Material från väggprover tegel hade ingen avvikande luktförnimmelse och såg ut som ett 

normalt tegel. 

Kompletterande provtagning avseende 4 st jordprover har gjorts i tidigare utförda provplatser 

och skickades in för analys till Eurofins med avseende på tungmetaller. 

Kompletterande provtagning med 3 nya provplatser i asfaltyta utanför huset belägna enligt 

uppdaterad situationsplan. Dessa 3 st jordprover skickades in för analys till Eurofins med 

avseende på tungmetaller, BTEX, alifater, aromater, metaller och PAH: er. 

Dessutom gjordes kompletterande provtagning med 2 st nya betongprover från betonggolvet i 

källargolvet samt från betonggolvet på bottenvåningen inne i byggnaden dessa togs ut i 

tidigare utförda provplatser och skickades in för analys till Eurofins med avseende på 

tungmetaller. 
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Dessutom togs 2 st nya prover från yttervägg i byggnaden dels på våning 1 provplats 1 och 

dels våning 2 provplats 2 dessa skickades in för analys till Eurofins med avseende på 

tungmetaller. 

 

4 Jämförvärden 

Analysresultaten från uttagna jordprover har jämförts med riktvärden med avseende på 

känslig markanvändning (Naturvårdsverkets generella riktvärden för) KM då det är de 

mest relevanta jämförvärdet eftersom fastigheten skall göras om till bostäder. 

5 Resultat 

I Bilaga 2 Återfinns analysrapporter från Eurofins. Gällande alifater, aromater, BTEX, och 

PAH-M och H har halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning (KM) påvisats i Mark 4, samt Jord 3, Båda dessa platser är placerade 

under asfaltyta avsedd för parkering och gångtrafik. 

I byggnad i jordmaterial provplats 1 och 2 under källargolv finns inga överskridande i något 

prov enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM och för känslig 

markanvändning (KM). 

I byggnad i bjälklag över källare (betong) samt i vägg finns inga överskridande i något prov 

enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM och för känslig markanvändning 

(KM). 

I Bilaga 3 Återfinns analysrapporter från Eurofins. Gällande tungmetaller har 

överskridande av Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) 

påvisats enbart i Mark 4. 

Analysresultaten med avseende på tungmetaller finns två överskridande för Bly 61 mg/kg 

Ts och Zink 380 mg/kg Ts i provplats 4 i övrigt finns inga överskridande i något prov enligt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

61 mg/kg Ts för Bly är en marginell överskridande av gränsvärdet 50 mg/kg Ts. 380 mg/kg 

Ts för zink är ett mindre överskridande av gränsvärdet 250 mg/kg Ts. Eftersom provplats 4 

ligger utanför det blivande byggnadsområdet bör MKM gränsvärdet 500 mg/kg Ts för Zink 

kunna gälla.  Vid ombyggnad till bostäder kommer markytan vid provplats 4 inte beröras 

(Är idag belagd med asfalt och avsedd för parkering och gångtrafik) och kommer även vara 

så under byggnadstiden och även i framtiden. 

I bilaga 4 Återfinns analysrapporter från Eurofins från den senast utförda provtagningen 

och analysen. Gällande tungmetaller har överskridande av Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för känslig markanvändning (KM) påvisats i Markprovplats 4.och 5.  Med ett 

lägre värde i provplats 5. I övriga uttagna prover finns inga överskridande av 

gränsvärdena. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Eventuella föroreningen som påträffas i undersökningen kommer inte vara avgränsad och 

vid en exploatering av fastigheten, exempelvis ombyggnation, schaktning för VA, el eller 

teleledningar så finns ett behov att utföra kompletterande analyser för att kunna hantera 

jordmassor på ett korrekt sätt. 

Påträffade förhöjda PAH-M och H samt förhöjda Zink och Bly halter i jordprover ligger 

under asfaltyta som ej kommer beröras av ombyggnaden till bostäder. I övrigt i byggnaden 

påträffades ej några förhöjda gränsvärden. I nya provplatser enligt den senaste analysen 

finns enbart överskridande för KM av tungmetaller i provplats 5 och då med ett lägre värde 

än tidigare undersökt provplats 4.  

Påträffas föroreningar i samband med ombyggnaden av fastigheten så kommer dessa tas 

omhand alternativt förses med migrationsspärr eller luftade konstruktioner beroende på hur 

föroreningen vilken typ av förorening samt är placerad och hur denna har trängt in i 

väggmaterial (tegel) respektive golvkonstruktion (betong). 

Slutgiltig bedömning angående eventuella avhjälpande åtgärder eller kompletterande 

utredningar tar tillsynsmyndigheten i detta fall Miljöförvaltningen i Eslöv. 

 

GOIN AB 

Gert Olsson 
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BILAGOR Tillhörande RAPPORT MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING  FALKEN 10  

ESLÖVS KOMMUN       2020-02-19 

 

Bilaga 1 

Omfattar reviderad markprovplatskarta 

 

Bilaga 4 

Omfattande analysprotokoll  

177-2020-01300432 Provplats 5, Utomhus jord 

177-2020-01300438 Provplats 6 Utomhus jord 

177-2020-01300439 Provplats7 Utomhus jord 

177-2020-01300435 Golv källare (betong) 

177-2020-01300436 Golv Bv (betong) 

177-2020-01270171 Vägg OV 1 

177-2020-01270172 Vägg OV 2 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-028971-01

EUSELI2-00721825
Í%SQbÂÂ9F\ÅÎ

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01300432Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-01-29

Gert Olsson & Staffan Amberlind

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-29

Utskriftsdatum: 2020-02-11

2020-01-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Ute jord 5

Provtagningsplats: Utomhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.33Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.66Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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AR-20-SL-028971-01

Í%SQbÂÂ9F\ÅÎ

EUSELI2-00721825

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.44Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.87Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.71Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-028974-01

EUSELI2-00721825
Í%SQbÂÂ9F_5Î

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01300438Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-01-29

Gert Olsson & Staffan Amberlind

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-29

Utskriftsdatum: 2020-02-11

2020-01-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6 Ju

Provtagningsplats: Utomhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Í%SQbÂÂ9F_5Î

EUSELI2-00721825

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.039Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.084Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-028975-01

EUSELI2-00721825
Í%SQbÂÂ9F`>Î

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01300439Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-01-29

Gert Olsson & Staffan Amberlind

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-29

Utskriftsdatum: 2020-02-11

2020-01-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 7 Ju

Provtagningsplats: Utomhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.047Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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AR-20-SL-028975-01
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EUSELI2-00721825

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.55Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts93Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-028457-01

EUSELI2-00721825
Í%SQbÂÂ9@J}Î

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01300435Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-01-29

Gert Olsson & Staffan Amberlind

Provet ankom:

BetongMatris:

2020-01-29

Utskriftsdatum: 2020-02-11

2020-01-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Golv källlare (betong)

Provtagningsplats: Inne

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%98.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-028458-01

EUSELI2-00721825
Í%SQbÂÂ9@KÊÎ

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01300436Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-01-29

Gert Olsson & Staffan Amberlind

Provet ankom:

BetongMatris:

2020-01-29

Utskriftsdatum: 2020-02-11

2020-01-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Golv BV (Betong)

Provtagningsplats: Inne

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%98.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.8Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.2Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.2Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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EUSELI2-00721825

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026295-01

EUSELI2-00720439
Í%SQbÂÂ9'.UÎ

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01270171Provnummer: Provtagare Staffan Amberlind och Gert Olsson

Provet ankom:

BetongMatris:

2020-01-24

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-01-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Vägg ov 1, provnr(11051751)

Provtagningsplats: 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v51
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026294-01

EUSELI2-00720439
Í%SQbÂÂ9'-LÎ

Analysrapport

Sesla Fastigheter AB 

Staffan Amberlind

Västra Stationstorget 1

222 37 LUND

Kundnummer: SL7653108

Provbeskrivning:

177-2020-01270172Provnummer: Provtagare Staffan Amberlind och Gert Olsson

Provet ankom:

BetongMatris:

2020-01-24

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-01-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Vägg ov 2, (11051750)

Provtagningsplats: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v51
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PM 

UPPDRAG 

Falken 10 Riskbedömning 

UPPDRAGSLEDARE 

Petra Almqvist 

DATUM 

2020-05-11 

UPPDRAGSNUMMER 

13011123 

  

 

Översiktlig riskbedömning med avseende på förorenad mark inom kv 
Falken 10, Eslöv  

 

Bakgrund  

Detaljplanearbete pågår för fastigheten Falken 10 i Eslöv, där Sesla Fastigheter vill förändra 

markanvändningen, från dagens småindustri till bostäder. Planen är att befintlig byggnad inom 

fastigheten ska behållas men delvis byggas om invändigt för att passa till bostadsändamål.  

Inför ändring av detaljplan har en översiktlig miljöteknisk byggnads- och markundersökning 

utförts av GOIN AB, senare utfördes även en kompletterande miljöteknisk markundersökning 

(GOIN, 2020).  

Tidigare utredningar visar att byggnadsmaterial i väggar och golv i den byggnad som ska 

omvandlas till bostäder inte har några förhöjda halter av metaller eller organiska föroreningar. 

Även provtagen jord under byggnaden har låga uppmätta halter.  

Utanför byggnaden har förhöjda halter av PAH H, bly och zink konstaterats, uppmätta halter är 

över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 

2009a). 

Tillsynsmyndigheten, Miljö- och Samhällsbyggnad, Eslövs kommun, har begärt kompletterande 

underlag, i form av en riskbedömning avseende den förorenade marken, för att planprocessen 

ska kunna drivas vidare. Sweco Environment har därför, på uppdrag av Sesla Fastigheter, utfört 

en översiktlig riskbedömning avseende förorenad mark inom del av Falken 10. Resultaten 

redovisas i föreliggande PM.  

Syfte och omfattning 

Syftet med utförd riskbedömning är att utreda vilka risker som konstaterade markföroreningar 

kan innebära för de framtida boende på Falken 10, samt att bedöma eventuellt behov av åtgärd. 

Resultat från riskbedömningen ska kunna ligga till grund för beslut avseende ändring av 

markanvändning.  

Tidigare utförda undersökningar och utredningar avseende Falken 10 (GOIN, 2020) samt för 

intilliggande fastighet Falken 6 (SPIMFAB,1999) har använts som underlag. Ingen ytterligare 

inventering eller provtagning har utförts inom ramen för riskbedömningen.  
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Planerad framtida markanvändning  

Planerad markanvändning är flerbostadshus, vilken bedömts utgöra s k känslig mark-

användning, KM. Befintlig byggnad ska stå kvar och justeras invändigt för att passa den 

planerade användningen.  

Omgivande ytor (utanför byggnaden) inom Falken 10, är asfalterade och används idag som 

parkeringsplats och gångbana. Ingen ändring av ytskikt eller användning av ytorna utanför 

byggnaden är planerade.  

Föroreningssituation i mark 

Utanför byggnaden har jordprov tidigare tagits ut med hjälp av grävmaskin i fem punkter, se 

figur 1. I provpunkter 3, 4 och 5, vilka ligger inom det undersökta områdets sydöstra del, har 

halter av PAH H, zink och bly uppmätts i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

känslig markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 2009a). Analysresultat från provpunkter 

placerade utanför byggnaden finns sammanställda i tabell 1. 

Vid provtagning noterades ett bärlager av grus och sten under asfalten, och under bärlagret en 

lerig morän. I varje provpunkt har jordprov har tagits ut på bärlager (vid 0,5m under markytan) 

och på den leriga moränen (vid 1,0 m från markytan), de två uttagna proverna har därefter 

sannolikt blandats och analyserats som ett samlingsprov.  

 

Figur 1. Översiktbild över aktuellt område. Falken 10 markerad i röd figur, tidigare läge för bensinstation 
inom Falken 6 markerat med grön figur, lägen för provpunkter utförda utomhus markerade med blå 
fyrkanter, gul figur visar det område som riskbedömningen avser  
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Tabell 1. Sammanställning av laboratorieanalyser och jämförvärden för provpunkter 3-7  

 

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976) samt uppdaterade 
riktvärden för ett urval ämnen/ämnesgrupper 2016-07-01. Halter lika med eller KM har markerats med gult. 

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden  för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976) samt 
uppdaterade riktvärden för ett urval ämnen/ämnesgrupper 2016-07-01. Halter lika med eller högre än MKM har 
markerats med orange. 

Riskbedömning  

Riskbedömning avseende förorenad mark har utförts för del av Falken 10 (se figur 1), 

bedömningen har utgått från Naturvårdsverkets metodik (Naturvårdsverket, 2009b) och 

beräkningsmodell för riktvärden (Naturvårdsverket, 2016). Riskbedömningen har haft 

utgångspunkt i den planerade markanvändningen, vilken bedömts utgöra s k känslig 

markanvändning, KM. Riskbedömningen omfattar de föroreningar och ämnesgrupper vilka 

uppmätts i halter över KM inom Falken 10. Antaganden kring platsspecifika skyddsobjekt, 

transport- och exponeringsvägar redovisas nedan. 

Provpunkt 3 4 5 6 7

KM MKM

Parameter Djup (m) 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS 25 150 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C8-C10 mg/kgTS 25 120 <3 <3 <3 <3 <3

Alifater >C10-C12 mg/kgTS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C12-C16 mg/kgTS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 <10 <10 1,2 <10 <10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <4 <4 <4 <4 <4

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,50 1,2 1,2 <0,50 <0,50

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

M/P/O-xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

PAH L mg/kg TS 3 15 <0,45 0,15 0,073 <0,045 <0,45

PAH M mg/kg TS 3,5 20 0,69 2,5 2,1 0,23 0,2

PAH H mg/kg TS 1 10 1,1 4,1 2,3 0,18 0,31

Metaller

Arsenik mg/kg TS 10 25 2,7 3,5 3,5 <2,2 <2,2

Barium mg/kg TS 200 300 82 96 77 73 77

Bly mg/kg TS 50 400 25 61 31 17 13

Kadmium mg/kg TS 0,8 12 <0,20 0,23 0,42 0,39 0,42

Kobolt mg/kg TS 15 35 5,7 6,1 4,1 6,2 5,9

Koppar mg/kg TS 80 200 11 17 21 8,1 7,7

Krom, total mg/kg TS 80 150 13 13 13 12 12

Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 0,086 0,19 0,059 0,028 0,025

Nickel mg/kg TS 40 120 7,7 8,6 7,5 7,7 7,8

Vanadin mg/kg TS 100 200 19 18 20 20 20

Zink mg/kg TS 250 500 180 380 100 120 93

Övrigt

TS % 88,1 88,7 84,6 83,8 85

JÄMFÖRVÄRDEN
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Allmänt  

För att en risk skall kunna bedömas måste det finnas ett objekt som skall skyddas, det måste 

dessutom finnas en potentiell farlighet (exempelvis ett giftigt ämne) som skyddsobjektet kan 

utsättas för och en möjlig exponeringsväg. Saknas någon av dessa förutsättningar så föreligger 

ingen risk, se figur 2. 

 

Figur 2. En risk föreligger när förorening från en källa (jord, grundvatten, sediment, byggnader och 
anläggningar) frigörs och via olika transportvägar sprids och exponerar skyddsobjekt (människa, miljö, 

naturresurser) så att en negativ effekt riskerar att uppstå. (Naturvårdsverket, 2009b) 

Enligt ovan har det konstaterats att ett fåtal föroreningar förekommer i förhöjda halter (över KM) 

i marken inom området. Riskbedömningen avser utreda vilka transport- och exponeringsvägar 

som är relevanta för Falken 10, att identifiera aktuella skyddsobjekt och bedöma om risk för 

negativ påverkan på dessa föreligger. Riskbedömningen utgår från den konceptuella modell och 

de antaganden som görs i Naturvårdsverkets beräkningsmodell version 2.0.1. 

Transport- och exponeringsvägar för människa enligt Naturvårdsverkets modell avseende KM-

område syns i figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Exponeringsvägar för människa enligt Naturvårdsverkets modell avseende KM-område 

(Naturvårdsverket, 2009b) 

Exponering via enskilda exponeringsvägar vägs i beräkningsmodellen samman till ett samlat 
hälsobaserat riktvärde. För varje exponeringsväg finns även riktvärden för envägs-
koncentrationer. Envägskoncentrationen motsvarar den högsta halt som skulle vara acceptabel 
om en människa enbart får i sig ämnet i fråga via aktuell exponeringsväg.  
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Platsspecifika föroreningskällor, transportvägar och skyddsobjekt, Falken 10  

Identifierade källor till förorening inom Falken 10 är de tidigare industriverksamheterna som 

funnits på fastigheten. Möjligen har tidigare verksamheter efterlämnat avfall eller förorening i 

marken inom fastigheten. Provtagning och analys av material från byggnad och på under-

liggande jordlager visar dock enbart låga uppmätta halter av analyserade parametrar.  

På den intilliggande fastigheten Falken 6 har det tidigare funnits en bensinstation. Under slutet 

av 90-talet utfördes inventering och undersökning av området, samt sanering av konstaterad 

förorening av alifatiska kolväten kring läckande oljeavskiljare (SPIMFAB, 1999).  

Lättflyktiga ämnen (VOC) uppmättes på Falken 6 invid ett tidigare pumpläge men provpunkter 

intill uppvisade enbart låga halter. Spridning av mindre lättflyktiga ämnen (t.ex. olja) från 

drivmedelsanläggningen in till Falken 10 bedöms främst kunna ske via ett eventuellt 

grundvatten. Vid den utförda undersökningen inom Falken 6 noterades inget grundvatten ovan 

berget och bedömning gjordes att efter sanering kring oljeavskiljare kommer det undersökta 

området ej kunna påverka omgivande mark- och grundvattensystem.  

För Falken 10 bedöms människor som kommer att bo eller vistas inom fastigheten att utgöra det 

primära skyddsobjektet. För att markanvändningen skall kunna ändras till bostäder ska 

föroreningssituationen i marken inte innebära någon oacceptabel risk för negativa effekter på 

människors hälsa.  

Markmiljö inom aktuellt område beaktas i riskbedömningen i enlighet med skyddsnivå för KM, 

observera dock att ytorna inom hela fastigheten är hårdgjorda i dagsläget. Mycket liten 

infiltration från nederbörd och mörk miljö innebär att förutsättningarna för en välfungerande 

markmiljö är begränsade i nuläget.  

Området försörjs med kommunalt dricksvatten men det finns industribrunnar och 

reservvattenbrunnar ca 300 m nordöst om Falken 10 (SGU, 2020). Dessa brunnar bedöms 

kunna användas för bevattning och industri, de bedöms därför utgöra ett skyddsobjekt som 

naturresurs. 

Exponeringsanalys  

Eftersom planerad markanvändning bedöms som känslig utförs riskbedömning nedan med 

fokus på de ämnen/ämnesgrupper vilka uppmätts i halter över KM inom Falken 10, d.v.s PAH 

H, bly och zink.   

En sammanställning över min, medel, median och max uppmätta halter för de parametrar vilka 

uppmätts i halter över KM syns i tabell 2 nedan, jämte KM-riktvärden. Observera att analys har 

utförts på fem jordprover, vilket är ett litet underlag för statistisk bedömning.  

  

99 ( 165 )



   

 

 

6 (9) 
 
PM 

2020-05-11 

 

 

AP p:\21314\13011123_falken_10_riskbedömning\000\19 original\13011123_pm riskbedömning falken 10_200511.docx 

Tabell 2. Sammanställning över min, medel, median och max uppmätta halter för analyserade prov inom 
Falken 10 jämte riktvärde för KM. Halter i nivå med eller över KM är markerade i gult.  

Ämne Min Medel Median Max KM 

PAH H 0,18 1,6 1,1 4,1 1 

Bly 13 25 29 61 50 

Zink 93 175 120 380 250 

PAH H  

I tre av fem analyserade prov på jorden söder om byggnaden inom Falken 10 har halter av PAH 

H uppmätts i halt över KM. Också beräknade medel och medianhalter är strax över riktvärdet för 

KM, se tabell 2.  

Styrande för KM-riktvärdet är ”intag av växter”. De hälsoriskbaserade riktvärdena utgörs av en 

sammanvägning av s k envägskoncentrationer från flera exponeringsvägar. Envägs-

koncentrationer för relevanta exponeringsvägar för Falken 10 avseende PAH H syns i tabell 3 

nedan1.   

Tabell 3. Envägskoncentrationer för relevanta exponeringsvägar, PAH H 

Ämne Intag av jord Hudkontakt 

jord/damm 

Inandning 

damm  

Intag av 

växter 

PAH H 6,6 11 32 1,7 

Asfalterade ytor inom fastigheten planeras att behållas och nyttjas som parkerings- och 

gångytor. Med den markanvändning som planeras inom Falken 10 kommer inte odling i den 

förorenade jorden att bli aktuell. Utan odling blir ”intag av jord” istället styrande för riktvärdet; 

envägskoncentrationen för denna exponeringsväg är 6,6 mg/kg TS. Högsta uppmätta halt är 4,1 

mg/kg TS.  

Riktvärde vid korttidsexponering, dvs enstaka intag, av PAH-H är 300 mg/kg. 

Riktvärde för ”skydd av markmiljö” avseende PAH H är 2,5 mg/kg TS. För markmiljön är det 

förhållandena i jordvolymen som helhet som är avgörande, enstaka förhöjd halt har begränsad 

påverkan på markens ekosystem. Beräknade medel- och medianhalter av PAH H är under 2,5 

mg/kg TS.  

Uppmätta halter av PAH H i jorden under asfalterad yta bedöms inte innebära en oacceptabel 

risk för negativa effekter på människa eller miljö. 

 
1 De exponeringsvägar som inte bedömts vara relevanta är ”inandning av ånga” på grund av att 
den förorenade ytan är utanför byggnaden, samt ”intag av dricksvatten” eftersom området 
försörjs med kommunalt dricksvatten.  
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Bly 

Uppmätta halter av bly är generellt låga, endast en halt har uppmätts över riktvärde för KM. 

Beräknade medel och medianvärden av uppmätta halter är långt under riktvärdet för KM, se 

tabell 2. Styrande för riktvärdet är ”intag av jord”.  

Envägskoncentrationer för relevanta exponeringsvägar för Falken 10 avseende bly syns i tabell 

4 nedan.   

Tabell 4. Envägskoncentrationer för relevanta exponeringsvägar, bly 

Ämne Intag av jord Hudkontakt 

jord/damm 

Inandning 

damm  

Intag av 

växter 

Bly 88 3200 5300 270 

För risker vid långtidsexponering genom ”intag av jord” är det framförallt volymsegenskaperna 

(medel och medianhalter) hos de förorenade massorna som är aktuellt att jämföra riskbaserade 

riktvärden med. För uppmätta halter bly är beräknad medelhalt 25 mg/kg TS och medianhalt 29 

mg/kg TS. Därtill förekommer den uppmätta halten på ett djup av 0,5 m under en asfalterad yta, 

vilket markant minskar risken för exponering. 

Riktvärde vid korttidsexponering, dvs enstaka intag, av bly är 600 mg/kg TS och högsta 

uppmätta halt är 61 mg/kg TS.  

Uppmätta halter av bly är generellt under riktvärdet för KM och därav bedöms förekomst av bly 

inte innebära en oacceptabel risk för negativa effekter på människa eller miljö. 

Zink 

Uppmätta halter av zink i jorden utanför byggnaden inom Falken 10 är generellt låga men 

enstaka halt är högre än KM. Styrande för KM-riktvärdet är ”skydd av markmiljö”.  

För markmiljön är det de förhållandena i jordvolymen som helhet som är avgörande, enstaka 

förhöjd halt har begränsad påverkan på markens ekosystem. Medel- och medianhalter av zink 

är under riktvärdet för KM. Hälsoriskbaserat riktvärde avseende zink är flera gånger högre än 

högsta uppmätta halt. 

Uppmätta halter av zink bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk för människa eller miljö. 

Osäkerheter  

Vid tidigare utförda markundersökningar har prov från olika jordmaterial blandats (bärlager och 

underliggande morän), det går därför inte att veta om högre halter av konstaterade föroreningar 

finns i det ena av de två materialen.  
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Slutsats  

Planerad markanvändning för Falken 10 är flerbostadshus med asfalterade omgivande ytor.  

Uppmätta halter av PAH H, bly och zink i jord inom asfalterad yta söder om byggnad på Falken 

10 bedöms inte utgöra några oacceptabla risker för människa, miljö eller naturresurser vid den 

planerade markanvändningen. Inget åtgärdsbehov bedöms därför föreligga vid den planerade 

markanvändningen. 

Den förorenade jorden ligger under en asfalterad yta, det innebär att exponering genom 

hudkontakt, inandning av damm eller intag av jord framförallt är möjlig i samband med 

markarbeten. Antalet exponeringstillfällen är därför mycket begränsade vilket medför en 

minskad exponeringsfrekvens och utgör en extra skyddsfaktor för de människor som kommer 

att bo och vistas inom området.  

Framtida markarbeten inom området, till exempel om man i framtiden vill omvandla ytorna kring 

huset till grönytor, är anmälningspliktig verksamhet enligt 28§ paragrafen 10 kapitlet i 

miljöbalken. Ny riskbedömning och åtgärdsutredning får göras i det fallet.  

Observera att ingen egen inventering gjorts för riskbedömningen samt att bedömningen 

omfattar den förorenade marken söder om byggnaden på Falken 10.  
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Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete Kof 
2021 

Ärendebeskrivning 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsrniljöarbetet bedrivs i enlighet 
med arbetsmiljöpolicyn samt föreskriften AFS 2001 :1; Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Med tanke på de förtroendevaldas arbetsgivaransvar genomförs 
årligen en förvaltningsövergripande sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att på så sätt öka deras inblick i arbetsmiljöfrågorna. Varje 
enhet inom Kultur och Fritid har i samråd med skyddsombud gått igenom en 
checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av samtliga 
checklistor har gjorts och generella styrkor och förbättringsområden inom 
förvaltningen har sammanställts. 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning SAM Kof 2021 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Medborgarhuset 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Karlsrobadet 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Kultur Fritid 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Stadsbiblioteket 
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Gasverket 
 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Kulturskolan 

Beredning 
Sammanställning har gjorts av checklistorna från alla verksamheterna. Mindre brister 
och åtgärder i enskilda verksamheter ansvarar varje verksamhetschef för under 2021. 
För de övergripande bristerna har ett förslag på förvaltningövergripande 
handlingsplan tagits fram med följande förbättringsåtgärder inför 2022 
 
 Säkerställa att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är fördelat i verksamheterna  
 Lyfta Eslövs kommuns riktlinjer, rutiner och mål för arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsträffar under året, för att säkerställa att alla medarbetare får till sig 
information och kunskap. 
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 Undersöka vilka chefer och skyddsombud som behöver förnyade kunskaper inom 
arbetsmiljöarbetet och säkerställa dem utbildning under året. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag om 

handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 

Beslutet skickas till 
  

 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef  
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Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, kultur- 
och fritidsnämnden 2021 
 
 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en 
uppföljning för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.  
  
Resultatet av den årliga uppföljningen visar överlag på ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Nedan redovisas paragraferna i AFS 2001:1 tillsammans med delar av 
verksamheternas svar på årets checklista för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
Svaret visar på att arbetsmiljöarbete överlag ingår som en naturlig del i 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter. I en del verksamheter finns 
behovet av att göra målen och rutinerna mer kända för medarbetarna. 
 
4 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden och 
elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Medarbetare och skyddsombud ges möjlighet till medverkan gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Över lag visar uppföljningen att kunskapen 
och kompetensen är god hos både chefer och skyddsombud, med ett par 
undantag. Samtliga verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet tas upp, samt utvecklingssamtal genomförs 
och är tillfredställande. 
 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa 
och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall 
dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 
 
Det finns en arbetsmiljöpolicy samt skriftliga rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I en av verksamheterna föreligger behov av att göra 
dessa mer kända. 
 
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant 
sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att 
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 
uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 
Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön 
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall  
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall   
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna skall ha tillräcklig  
kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns mer än tio  
arbetstagare i verksamheten. 
 
I de flesta verksamheterna finns fungerande fördelning och uppföljning av 
arbetsmiljöuppgifter och chefer anges ha tillräcklig utbildning gällande 
arbetsmiljö samt kunskaper för att förebygga och hantera ohälsa och 
kränkande särbehandling. På grund av en del organisatoriska förändringar 
inom Kof finns det mindre brister kring ansvarsfördelning och kompetens 
som behöver hanteras under 2022. 
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7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga 
skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. 
 
Arbetsgivaren ser till att medarbetare har tillräckliga kunskaper om arbetet 
och dess risker för att ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas. Det finns 
skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsuppgifter, men i en verksamhet 
finns behov av bättre uppföljning. Nyanställd personal och personal med 
nya arbetsuppgifter får en bra introduktion där arbetsmiljö ingår.  
 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall 
arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller 
olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras 
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är 
allvarliga eller inte. 
 
Risker undersöks, bedöms, åtgärdas och utvärderas fortlöpande vad gäller 
den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön, samt vid planering av ny 
eller förändrad verksamhet. Riskbedömningarna dokumenteras i 
riskhanteringssystemet KIA och hanteras i samverkan. 
 
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och 
om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda 
orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i 
fortsättningen.  
 
För tillbud och arbetsskador finns rutiner för rapportering och uppföljning 
och det säkerställs att dessa följs. Anmälan, utredning och uppföljning av 
tillbud och arbetsskador sker i KIA. Regelbunden uppföljning av 
sjukfrånvaro görs.  
 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges 
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när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de 
genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras. 
 
För de händelser som inte omedelbart kan förebyggas finns det 
handlingsplaner. Åtgärderna i handlingsplanerna följs upp, kontrolleras och 
utvärderas. 
 
12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och 
rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning 
samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete. 
 
Företagshälsovården och HR-avdelningen används vid behov, kontakten 
med företagshälsovården anges vara välfungerande och det upplevs inte 
finnas några behov av ytterligare resurser för att hantera arbetsmiljöärenden. 
 
Diskrimineringslagen 3 kap Aktiva åtgärder 1 § I led med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka, analysera, vidta åtgärder, 
följa upp och utvärdera arbetsförhållanden utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen 
2008:567 skyldig att bedriva ett aktivt arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund. Ingen får missgynnas av arbetsförhållanden på 
grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering är kända för all 
personal på arbetsplatsen och det säkerställs att riktlinjerna följs. 
Arbetsgivaren undersöker, åtgärdar och följer upp de sociala och 
organisatoriska arbetsförhållandena så kränkande särbehandling och 
diskriminering kan motverkas på arbetsplatsen. Det aktiva arbetet med att 
motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter sker i 
samverkan med arbetstagarna. Detta sker dels på apt men också med de 
fackliga representanterna i FÖSAM. Uppföljningen visar, i några 
verksamheter, på behov av bättre rutiner för dokumentation kring det 
dagliga arbetet med att motverka diskriminering. Dock finns inga krav på 
denna dokumentation i verksamheter med mindre än 10 anställda. 
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Förbättringsåtgärder: 
Förslag till förbättringsåtgärder grundar sig på i checklistan framkomna 
brister. 
 

 Säkerställa att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är fördelat i 
verksamheterna  

 Lyfta Eslövs kommuns riktlinjer, rutiner och mål för 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträff varje år, för att säkerställa att 
alla medarbetare får till sig information och kunskap. 

 Undersöka vilka chefer och skyddsombud som behöver förnyade 
kunskaper inom arbetsmiljöarbetet och erbjuda dem utbildning under 
året. 

 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef 
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Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 
meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller 
uppdragstagare i Eslövs kommun 2022 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får servicenämnden information om vad som gäller för 
anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. Informationen 
kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året.   
 
För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
Sekretessförbindelse 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för dem 
som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna 
kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar 
Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma information 
som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 
 
Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om 

sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 
 
 
 
Marcus Kulle Susanne Jonasson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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Översiktlig information om sekretess, 
tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, 
förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 
Innebörden av sekretess och för vilka den gäller 
För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och 
handlingar stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de 
inte sprids vidare. 
 
Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt 
deltar i arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och 
handlingar som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter.  
 
Det främsta syftet med sekretess är att skydda enskilda personer från att 
uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. Med 
personliga förhållanden menas i princip alla uppgifter som kan kopplas till 
en viss person, till exempel uppgifter om hälsotillstånd, familjeförhållanden, 
arbetsförmåga eller ekonomiska förhållanden. I vissa fall kan sekretess även 
gälla för någons namn, adress och/eller telefonnummer. Sekretess gäller i 
många fall både för uppgifter om den enskilde men också för dennes 
närstående om vederbörande skulle lida men om en uppgift lämnades ut.  
 
Sekretessreglerna i 21 kapitlet måste alltid beaktas av alla då dessa regler 
gäller oavsett vilken verksamhet man tillhör i Eslövs kommun. I 21 kapitlet 
behandlas bland annat sekretess utifrån dataskyddsförordningens krav på 
laglig behandling av personuppgifter.  
 
Sekretess gäller såväl mot enskilda som mot andra myndigheter och innebär 
bland annat: 
 
 att man inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner. 

 
 att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister (se dock 

nedan angående meddelarfrihet), andra myndigheter eller andra 
förvaltningar om frågorna rör uppgifter för vilka det föreligger 
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sekretess. 
 

 att man inte får lämna ut handlingar eller digital information om det 
finns uppgifter i handlingarna eller information för vilka det föreligger 
sekretess. 

 
Varje kommunal nämnd är en myndighet i offentlighets- och 
sekretesslagens mening. Sekretessen gäller mellan olika myndigheter 
(nämnder) inom Eslövs kommun. Det kan också finnas sekretessgränser 
mellan olika verksamheter inom en nämnd, så kallad inre sekretess. 
 
Några exempel på allmängiltiga sekretessbestämmelser för Eslövs 
kommun 
Offentlig upphandling 
Enligt 19 kapitlet 3 § 2 stycket i offentlighets- och sekretesslagen gäller 
absolut sekretess för anbud eller motsvarande erbjudande till dess att alla 
anbud eller erbjudanden offentliggjorts eller beslut om leverantör och anbud 
fattats eller ärendet på annat sätt har slutförts. När avtal har träffats med en 
leverantör eller ärendet på annat sätt slutförts blir anbud och avtal allmänna 
handlingar och som huvudregel offentliga. Visst sekretesskydd finns dock 
för vissa uppgifter i anbuden som röjer en anbudsgivares affärs- eller 
driftförhållande, se nedan.  
 
Personalverksamhet 
Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan 
sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och 
hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men i 
enlighet med 39 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Här är 
sekretess huvudregel. Detta innebär att en uppgift kan lämnas ut endast om 
det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.  
 
Uppgifter inom övrig personaladministrativ verksamhet är enligt 39 kapitlet 
2 § offentlighets- och sekretesslagen som huvudregel offentliga. För uppgift 
om en enskilds hälsotillstånd eller uppgift om enskilds personliga 
förhållanden i personaladministrativ verksamhet gäller att dessa inte kan 
lämnas ut om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte i anställningsärenden eller 
i ärende om disciplinansvar.  
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Myndigheters affärsverksamhet och uppgift om enskilds affärs- eller 
driftförhållanden 
Enligt 19 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i en 
myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller 
driftförhållanden om det kan antas att någon som driver en likartad rörelse 
gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Som huvudregel är 
dock de flesta uppgifter som rör myndigheters affärsverksamhet offentliga.  
 
Sekretess gäller i vissa fall om uppgifter om enskildas affärsverksamhet när 
de har en affärsförbindelse med oss som myndighet. Detta regleras i 31 
kapitlet 16 § i offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller bara om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 
Även i dessa situationer är dock de flesta uppgifter som huvudregel 
offentliga. 
 
Växeltelefoni 
För personal i en myndighets telefonväxel, det vill säga för personalen i 
Kontaktcenter, gäller absolut sekretess för uppgift som har inhämtats vid 
tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från någon annan 
person hos myndigheten, enligt 40 kapitlet 4 § offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
Meddelarfrihet 
Trots att vissa uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och 
sekretesslagen kan en anställd eller annan inom en kommun ha rätt att 
lämna ut dessa uppgifter till en journalist eller en författare med avsikten att 
uppgiften ska publiceras. Detta kallas att den anställde har meddelarfrihet. 
Myndigheten får inte eftersöka vem det är som lämnat ut uppgifterna. 
 
Meddelarfriheten gäller dock inte för alla uppgifter som är sekretessbelagda 
enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om man är osäker på vilka 
uppgifter som får lämnas ut mot bakgrund av meddelarfriheten kan det vara 
bra att rådgöra med jurist eller annan innan man lämnar ut uppgiften till en 
journalist eller författare. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
behandlas i 13 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. 
 
När gäller sekretessen? 
Sekretessen, det vill säga tystnadsplikten, gäller oavsett om man arbetar 
eller är ledig. Den gäller även om man har slutat arbeta eller bytt arbetsplats. 
Sekretessen kan gälla i upp till sjuttio år. 
 
Några exempel på sekretessbrytande bestämmelser 
Den enskilde själv har nästan alltid rätt att få ta del av de uppgifter som 
berör honom eller henne. Den enskilde kan lämna sitt samtycke till att 
information som är sekretessbelagd lämnas ut till allmänheten, anhöriga 
eller annan myndighet.  
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Sekretess kan i vissa fall även gälla mot underåriga barns vårdnadshavare. 
 
Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är 
nödvändigt för att den enskildes behov av insatser från kommunen ska 
kunna tillgodoses. I vissa bestämda undantagsfall kan upplysningar även 
lämnas till hälso- och sjukvården med anledning av att den enskilde behöver 
vård där. 
 
Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut till vissa myndigheter om de 
begär att få ut uppgifter med stöd av lag. Sekretessbelagda uppgifter kan 
även under vissa förutsättningar lämnas ut till andra myndigheter som till 
exempel polisen eller åklagarmyndigheten.  
 
Vad händer om man bryter mot tystnadsplikten? 
Om man röjer uppgifter som omfattas av sekretesskydd gör man sig skyldig 
till dels en kränkning av den enskilde, dels brott mot tystnadsplikten enligt 
20 kapitlet 3 § brottsbalken. Straffet kan bli böter eller fängelse. Den som 
röjer uppgiften är personligt straffansvarig.  
 
Dataintrång 
Anställda och uppdragstagare kan ha möjlighet att ta del av olika uppgifter i 
olika system. Som anställd/uppdragstagare ska man bara ta del av de 
uppgifter som krävs för att utföra sitt arbete. Det är alltså inte tillåtet att som 
anställd/uppdragstagare använda eller ta del av uppgifterna i privat syfte. 
Detta gäller även om uppgifterna är offentliga och kan lämnas ut om det 
inkommer en förfrågan om utlämnande av allmän handling. 
 
Om man på ett otillåtet sätt tar del av uppgifter som man inte behöver ta del 
av för att utföra sitt arbete kan man göra dig skyldig till dataintrång, 4 
kapitlet 9c § brottsbalken. 
 
Hur hanteras din kommunikation? 
Genom din anställning/uppdrag upprättas olika kommunikationsvägar, kan 
vara e-postkonto, telefonabonnemang eller digital kommunikationskanal. 
Dessa kommer i vissa fall ha ditt personnamn kopplat till 
konto/abonnemang. Trots denna koppling är avsikten att kommunikationen 
är med Eslövs kommun och inte med den anställde/uppdragstagaren privat. 
Det mesta som kommuniceras loggas och kan sökas igenom för att 
upptäckta oegentligheter.  
 
Det är viktigt att känna till att epostlogg är en allmän handling och ska efter 
sekretessprövning lämnas ut som vilken handling som helst. Det kan vara ett 
skäl till att bara använda din arbetsepost till arbete och inte till något privat. 
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Post ställd till dig 
Det är inte tillåtet att öppna brev ställda till tjänsteman där man kan 
misstänka att brevet är av privat natur. Att öppna annans post är straffbart i 
enlighet med brottsbalkens 4 kapitel 8 § och 9 §. Detta gäller även på 
jobbet.  
 
Brev som verkar vara privata får inte bli liggande oöppnade, eftersom det 
finns en möjlighet att innehållet hör till verksamheten och handlingen då är 
allmän. För att tillgodose tillgången till allmänna handlingar, utan att bryta 
mot reglerna i brottsbalken har JO (justitieombudsmannen) rekommenderat 
att de anställda utfärdar fullmakt för annan på arbetet att öppna post i deras 
bortavaro. De anställda är inte skyldiga att lämna fullmakt men kan tvingas 
avbryta sin ledighet för att öppna sin post. 
 
Det finns därför möjlighet för den anställde/uppdragstagare att lämna 
fullmakt till den personal som har hand om posthanteringen att motta, 
kvittera ut och öppna den post, rekommenderade brev samt paket som 
inkommer. 
 
Arbete med säkerhetsskyddade uppgifter 
För några anställda/uppdragstagare gäller särskilda regler om man arbetar 
med säkerhetsskyddade uppgifter. Den som sprider säkerhetsskyddade 
uppgifter kan straffas enligt 19 kapitlet brottsbalken.  
 
Meddelarfrihet gäller inte för säkerhetsskyddade uppgifter. 
 
Var finns mer information? 
Om du är osäker på om du kan lämna ut en uppgift, eller om du har frågor 
om sekretess, ska du som anställd prata med din närmsta chef eller med 
kommunjuristen. Förtroendevalda som har frågor om sekretess eller 
liknande frågor ska i första hand ställa frågorna till nämndsekreteraren. I 
myndighetens delegeringsordning framgår vem som har rätt att besluta om 
utlämnande av handlingar.  
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Sekretessförbindelse 
 
Härmed intygar jag, att jag har tagit del av informationen ovan om vad som 
gäller för mig utifrån det uppdrag jag har i Eslövs kommun.  
 
Jag försäkrar att jag inte talar om eller för vidare på annat sätt, sådant som 
jag får reda på om enskildas personliga förhållanden. Jag har förstått att 
detta gäller för mig under den tid jag är verksam i Eslövs kommun men 
även därefter. Jag är medveten om att sekretess kan gälla upp till sjuttio år. 
 
Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten om jag inte följer 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen på rätt sätt. Jag vet att 
brott mot bestämmelserna kan leda till åtal för brott mot tystnadsplikten.  
 
Är jag anställd av Eslövs kommun är jag vidare medveten om att jag 
dessutom bryter mot mitt anställningsavtal och att min arbetsgivare kan 
vidta disciplinära åtgärder mot mig utifrån detta.  
 
 
Datum: 
 

Namnteckning: 
 
 

 
 

Namnförtydligande: 
 
 

 
Denna förbindelse skrivs under i två exemplar. Ett exemplar förvaras av 
Eslövs kommun. Det andra exemplaret behåller den som undertecknat. 
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Information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Personuppgiftsansvarig 
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt 
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige. 
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Organisationsnummer: 212000-1173 
Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv 
E-post: kulturochfritid@eslov.se 
Telefon: 0413-620 00 (växel) 
 
Dataskyddsombud 
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås via: 
dataskyddsombud@eslov.se eller på telefon 0413-620 00 växel fråga efter 
dataskyddsombud. 
 
Typer av personuppgifter som behandlas 
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig: 
Personnummer, för- och efternamn, adressuppgifter, kontaktuppgifter, 
fotografi. 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas: 
Ändamålet med att ovanstående personuppgifter behandlas är för att du är 
anställd eller förtroendevald i Eslövs kommun. 
 
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter 
Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan har stöd i 
dataskyddsförordningen med följande skäl: 

 anställningsavtal 
 Förtroendemannauppdrag 

 
Vem får ta del av dina personuppgifter? 
Följande får ta del av dina personuppgifter: 
Medarbetare på Kommunstyrelsen i Eslövs kommun kommer att ta del av 
dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Eslövs kommun hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 
Om någon begär att få ta del av dina personuppgifter så kan vi, i enlighet 
med offentlighetsprincipen, komma att lämna ut dem. 
 
Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet 
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna 
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för 
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kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och 
gallringsbeslut. 
 
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna 
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som 
helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller dataskyddsombudet för 
mer information. 
 
När dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att 

• Begära tillgång till dina personuppgifter, dvs att utan kostnad, vid ett 
tillfälle, få besked om, och en kopia av, vilka personuppgifter om dig 
som Eslövs kommun behandlar. För ytterligare kopior kan du 
behöva betala en avgift. 

• Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina 
personuppgifter 

• Invända mot behandling av dina personuppgifter 
• Begära dataportabilitet 
• Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du 

när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller 
samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. 

• Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten 

 
Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna 
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. 
 
Kontakta oss 
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina 
personuppgifter, vänd dig då i första hand till Juridiska avdelningen. 
Telefon växel: 0413-620 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@eslov.se 
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 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) 

2021-11-17 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Plats och tid Medborgarhuset, Eslöv, kl. 10.00-11.30 

   

Närvarande  Johan Andersson (S) 

Fredrik Ottesen (SD) 

Catharina Malmborg (M) 

Tony Hansson (S) 

Ordförande 

Vice ordförande  

Ersättare (KS) 

Ledamot (VoO) 

 Sven-Olov Wallin (L) Ledamot (GoV) 

 Peter Sjögren (M) 

Tina Löfström (S) 

Lena Hugosdotter Sundberg 

(VoO) 

 

 

Ersättare (GoV) 

Ersättare (SeF) 

Ersättare (VoO) 

 

 

 Inger Isaksson DHR 

 Stig-Åke Grönvall Diabetesföreningen 

 Karin Larsson 

 

Parkinsonsförbundet  

 

 

   

 Katarina Borgstrand 

Sanna Quirico Rosenqvist 

Kommunledningskontoret   

Kommunledningskontoret   

 Susanne Persson 

Anette Alvarsson 

Tomas Rosèn 

Torbjörn Laevesson  

Dan Persson  

Mats G Odestål  

 

Verksamhetschef, Ungdomsverksamheten 

Enhetschef, Familjeenheten 

Fältsekreterare. Familjeenheten 

EBO, Bosocialutvecklare 

Räddningstjänsten Syd 

Polisen 
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2021-11-17 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Utses att 

justera 
Tony Hansson 

    

Justeringens 

plats och tid 
 Paragrafer §1-3 

   

Sekreterare Sanna Quirico Rosenqvist 

 

 

 

 

   

Ordförande  

 

 

Johan Andersson 

 

   

Justerande  

Tony Hansson 
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2021-11-17 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Justerares 

signatur 

Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 1 Informationsärende 

 

Trygghetsvandring – anmäl dig till den fysiska trygghetsvandringen 

Sanna Quirico Rosenqvist, trygghetssamordnare, informerar om trygghetsvandringen som ska 

genomföras 2021. Det blir möjligt att delta både digitalt men även fysiskt på 

trygghetsvandring den 2 december i centrala Eslöv. Efter trygghetsvandringen kommer 

synpunkterna att sammanställas och analyseras och utmynna i en åtgärdsplan och 

kommuniceras ut. Anmälan görs via Eslövs kommuns hemsida.  

Systemet som används vid den digitala trygghetsvandringen går att använda till andra 

områden och syften. Önskemål framfördes att som invånare kunna göra rapporteringar av 

tillgänglighet. Exempelvis kan det då gå att önska placering av bänkar på olika platser i staden 

som både kan utgöra en mötesplats men också en viloplats.  

 

Fältverksamheten informerar 

 

Anette Alvarsson, enhetschef på familjeenheten samt Tomas Rosèn, Fältare, informerar hur 

fältverksamheten i Eslövs kommun fungerar. Uppdraget är att finnas på ungdomars arenor för 

att skapa relation med ungdomar 13-18 år men även yngre, för att kunna fånga upp ungdomar 

i riskgrupper.  

Fältverksamheten består av fyra fältare som är ute tre kvällar i veckan och rör sig i hela 

kommunen. Arbetet är både förebyggande men också för de ungdomar som behöver råd och 

stöd övergripande för ungdomar men även utifrån ärenden från socialtjänsten. Verksamheten 

samverkar med många olika aktörer och har bland annat ett nära samarbete med skolorna. 

Fältarna arbetar ute på skolor och skapar kontakt med ungdomar på raster samt arbetar 

exempelvis tillsammans med kuratorer med olika fokusgrupper, så som att öka närvaron i 

skolan.  

Under sista året har den del av Fältarbetet som bedrivs på kvällstid utökats från två till tre 

kvällar i veckan. Vill man komma i kontakt med Fältverksamheten så finns kontaktuppgifter 

på kommunens hemsida under barn och utbildning.  

Varje år arrangeras ett läger i Hästveda tillsammans med många aktörer för ungdomar som 

börjar i årskurs 7. På Familjeenheten arbetar man även med olika stödinsatser till föräldrar 

med barn mellan 0-18 år 
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2021-11-17 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Justerares 

signatur 

Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Gasverket informerar 

 

Susanne Persson, Verksamhetschef ungdomsverksamheten, informerar om mötesplatsen 

Gasverket för barn och unga. Gasverket arbetar för att skapa fritidssysselsättning för unga. 

Utöver mötesplatsen Gasverket rör sig mobil fritidsgård runt om i kommunen som till viss del 

styrs av informationsinhämtning från Örat mot marken. Verksamheten inriktar sig på åldrar från 

mellanstadiet och upp till 18 år. Exempel på aktiviteter och evenemang som arrangeras kan 

bland annat vara för tjejgrupper, eller andra teman som ungdomar är intresserad av så som 

aktiviteter för motorburen ungdom. Verksamheten arbetar utifrån att det ska vara tillgängligt för 

många olika grupper och riktar sig också mot de ungdomar som har funktionsvariationer.  

Verksamheten arbetar exempelvis även bland annat med hedersrelaterad problematik, och har 

utfört trygghetsvandring för yngre barn på Berga, vilket resulterade i bättre belysning etc.  

Verksamheten samarbetar med föreningar på stan där syftet är att skapa vuxennärvaro ute på 

stan under fredagar och lördagar utifrån bland annat identifierade samlingsplatser. Föreningarna 

anmäler sitt intresse och får en summa utbetald till sin förening per tillfälle.  

 

EBO informerar 

 

Torbjörn Laevesson, bosocialutvecklare på Eslövs Bostäder informerar om det aktiva arbetet 

med trygghetsfrågor. Under det senaste året visar kundundersökningen man genomfört, att 

boende anser att värdet för trygghetsfrågorna ökat med 4,1 %.  Kundundersökningen används 

därefter som underlag vid investeringsplaner.  

EBO genomför trygghetsvandringar tillsammans med Hyresgästföreningen årligen, man arbetar 

även i områden i samverkan med kommun och Brinova att skapa gemenskap, och ett intresse 

för grannsamverkan.  

EBO deltar i Örat mot marken och uppskattar det samarbetet som finns där, samverkan och den 

information som man tar del av underlättar arbetet med att skapa trygghet.  

En fråga som diskuterades handlade om parkeringsplats i närheten av bostaden för de som har 

svårt att gå långt.   
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§ 2 Polis och räddningstjänst informerar 

 

Polisen informerar om kommande chefsbyte och berömmer det arbetet som sker i samverkan 

med kommunen så som Örat mot marken och det förebyggande arbetet som ex Gasverket och 

Fältverksamheten gör. Inte haft några bekymmer med stölder i verksamheter på landsbygden 

på sistone. Det finns ett aktivt arbete tillsammans med Safe0413, där många bondgårdar får 

hundträning utifrån saksök. Bostadsinbrotten har ökat längs västkusten, speciellt kopplat till 

katalysatorer. Äggkastningen är ett problem främst i västra Eslöv och är svårt att komma åt då 

det endast tar några sekunder och sen är utföraren borta. Repade bilar i kommunen har 

minskat. Polisen arbetar även aktivt med olaga tobaksförsäljning och följer händelser kopplat 

till narkotika noga. Narkotikaförsäljning är inte någon storstadsproblematik. Polisen kommer 

att delta vid julskyltningen den 28 november tillsammans med räddningstjänsten och ser fram 

emot trygghetsvandringen den 2 dec. Det ses som positivt att man även kan delta detta år 

digitalt.  

Räddningstjänsten instämmer kring god samverkan i Örat mot marken. Aktuellt fokus i 

adventstider för räddningstjänsten i det förebyggande arbetet är just nu att påminna personer 

om att prova sina brandvarnare i hemmen. Brandvarnares placering och vem som ansvarar för 

dem diskuterades på mötet. Brandvarnarna ska placeras i utrymningsvägen (ofta hallen) i taket 

då röken går uppåt. Det är hyresvärden som ansvarar för att varje lägenhet har fått en 

brandvarnare installerad och vanligtvis är det hyresgästen själva som testar att brandvarnaren 

fungerar. Övrigt aktuellt ämne att informera om är adventsbränder. Räddningstjänsten 

informerar även om att räddningstjänststationerna åter igen öppnat upp för utbildningar utifrån 

de lättare restriktionerna kopplat till pandemin.   

Räddningstjänsten arbetar fortsatt aktivt för att få alla medlemskommunerna att koppla ihop 

brandlarm med trygghetslarm för äldre.   

I Billinge finns något som kallas förstärkt medmänniska. Det är en grupp människor som vid 

ett larm kan hämta hjärtstartare och brandsläckare på bestämd plats och åka för att göra en 

första skadeavhjälpande insats. De får larm i samband med att räddningstjänsten larmas, de 

kan då göra en första insats innan räddningstjänsten anländer.  

I övrigt följs alla bränder i kommunen upp och aktuella insatser sätts in. Bland annat 

genomförs har ett samtal med de som drabbats. 
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§ 3 Aktuellt i kommunen 

Johan Andersson avslutar mötet med att informera om att mötestider inför nästa år kommer 

att skickas ut.   
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