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Kapitlet Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet re-
dogör för risk- och krishantering, restriktioner och 
avstånd, miljökvalitetsnormer, riksintresse för to-
talförsvaret, miljökvalitetsmål, miljöbedömning-
och miljökonsekvensbeskrivning.

Risk- och krishantering
Räddningstjänst och krisledning
Kommunen har sedan 1999 ett avtal med 
Ängelholms kommun om att administrera rädd-
ningstjänsten i Örkelljunga. Avtalet innebär att 
Ängelholm tillhandahåller personal för att möta 
samhällets krav såsom räddningschefer med bran-
dingenjörskompetens och operativ, kvalifice-
rad ledningspersonal. Räddningsstyrkor (1 befäl 
och 4 brandmän) finns i Örkelljunga och Skånes 
Fagerhult (2007) med anspänningstid (från larm 
till utryckning från brandstation) om 5 min. Dessa 
verkar i hela kommunen och i trängande fall sam-
verkar hela nordvästra Skåne. 

Ett handlingsprogram för räddningstjänst och 
skydd mot olyckor1 som beskriver kommu-
nens arbete enligt lagen om skydd mot olyckor, 
är fastställt av kommunfullmäktige 2004-11-23. 
Handlingsprogrammet omfattar både  förebyggan-
de åtgärder och räddningstjänst när olyckan väl 
har inträffat.

Etablering av nya verksamheter och tätortsutbygg-
nad bör, ur räddningstjänstsynvinkel, så långt som 
möjligt ske utmed E4:ans sträckning. Den något 
längre insatstiden till samhällena Eket, Åsljunga 
och Skånes Värsjö kan kompenseras med bättre 
byggnadsteknisk brandskydd och ett väl utvecklat 
systematisk brandskyddsarbete.

0 5 km

Örkelljunga

Eket

Åsljunga

Sk Fagerhult

0-9 min

Karta nr 35. Ankomsttid efter utryckningslarm till räddningstjänst 
(Örkelljunga kommun 2004).

Samhället är sårbart för olika typer av störning-
ar i fred, kris och krig såsom vatten-, el-  och te-
leavbrott. Kommunstyrelsen är högsta civila to-
talförsvarsmyndighet i kommunen. Kommunen 
har därför upprättat en krisledningsplan anta-
gen i kommunfullmäktige i februari 2007 som reg-
lerar krisledningsarbetet så att kommunstyrel-
sen snabbt ska kunna ta ansvar i en krissituation. 
Kommunens krisledningsplan har som mål att 
kommunen så långt som det är möjligt ska funge-
ra normalt men ytterst värna om befolkningen och 
dess livsuppehållande behov av skydd, dricksvat-
ten och livsmedel. 

Risk- och krissituationer
För att möta möjliga risker och krissituationer 
måste även den fysiska planeringen arbeta med 
riskhantering. Riskbegreppet har under åren vid-
gats och omfattar2

naturrelaterade risker (storm, översväm-
ning, skogsbrand, klimatförändringar m.m.)
tekniska risker (industrianläggningar, ut-
släpp farliga ämnen, olyckor med farligt gods)
sociala risker (sabotage, kriminalitet o.dyl.)

Risk- och sårbarhetsanalys
Örkelljunga kommun har även upprättat en Risk- 
och sårbarhetsanalys (2007)3. Riskgruppen i 
Örkelljunga identifierade 90 risker. Därav var 43 
risker sällsynt förkommande, 32 återkomman-
de och 12 ofta förekommande. Bland de 10 ris-
ker som fick högst risknivå var 7 stycken inom 
huvudkategorin olyckor och syftar på trans-
portolyckor på farligt gods vägar (E4 och Rv24). 
Sammanfattningsvis har alla risk- och skyddsob-
jekt i kommunen samlats på karta. (Se karta nr 36 
och 37.)

Några faktorer behandlas ingående i Risk- och sår-
barhetsanalysen och redogörs därför inte fullstän-
digt i översiktsplanen (ÖP07).

Med Risk- och sårbarhetsanalysen som under-
lag ska befintlig handlingsplan ändras för att ska-
pa ett säkrare samhälle vid förändringar. Det kan 
senare bli nödvändigt att ta nya ställningstagan-
den och vidta nya åtgärder än vad som är redovisat 
här i ÖP07.

    

•

•

•
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1. Kommunfullmäktige har 2004-11-23 § 153. Handlingsprogram för räddningstjänst och skydd mot olyckor.                          
2. Ur riskhantering i översiktsplaner. Räddningsverket R16-264, 2004. 
3. Örkelljunga kommun (2007) Risk- och sårbarhetsanalys.

MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET



51

MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET

Karta nr 36.Alla Riskobjekt (ur Risk- och sårbarhetsanalysen)

Karta nr 37. Alla Skyddsobjekt (ur Risk- och sårbarhetsanalysen)

Klimatförändringar
Världen har under de senaste åren drabbats av 
större och mindre naturrelaterade krissituationer 
vilket resulterat i ekonomiska förluster, miljökon-
sekvenser och svåra skador på infrastrukturen. I 
takt med att klimatet förändras behöver samhället 
ta hänsyn till dessa förändringar och anpassas för 
att minska sårbarheten. 

Enligt prognos av SMHI beräknas den maximala 
nederbörden under 7 sammanhängande dagar öka 
mellan 5 och 10 % till år 2010 och med upp till 20 
% till år 2100. Hela årsnederbörden beräknas öka i 
sydvästra Götaland med omkring 15 % till år 2100.

Översvämning, ras och skred
I Örkelljunga kommun har historiskt sett inga be-
tydande översvämningar, ras eller skred inträffat.
Förklaringen till detta ligger i kommunens topo-
grafi, jordarter och placering i inlandet långt från 

hav och riktigt stora sjöar. I kommunens Risk och 
Sårbarhetsanalys från 2007 tas översvämning inte 
upp som särskild risk. Jordarna i kommunen be-
står i huvudsak av morän samt stråk av inälvsav-
lagringar. Områden med lermaterial saknas vilket 
gör att risken för ras och skred bedöms som myck-
et liten. Några händelser med sådana olyckor är 
inte kända i kommunen.

Det finns våtmarker och andra lokala platser där 
översvämning kan ske p.g.a. störtregn och snö-
smältning men kommunens större vattendrag 
har sina källor i centrala delen av kommunen, vil-
ket radikalt minskar risken för översvämnings-
problem. Nederbörden fördelas på fyra oli-
ka avrinningsområden så vattendragen hinner 
inte växa sig så stora innan de lämnar kommu-
nen. Avrinningsområdena leder vattnet bort från 
kommunen genom Lagan i norr, Pinnån i söder, 
Stensån och Rössjöholmsån i väster och Helgeå i 
öster. Som naturlig avvattning finns dessutom små 
bäckar och åar som effektiva vattenavledare. 

Extremt mycket regn
I Örkelljunga föll  99 mm på ett dygn i Juni 2007 - en ovan-
ligt stor vattenmängd som orsakade problem med kanali-
sation dock ej någon översvämning i större utsträckning. 
Pinnån, Rössjöholmsån, Bäljane å, Stensån och Smedjeån 
nämndes som hög till extremt höga flöden. SMHI 20071

Mindre och medelstora vattendrag i området steg 
till höga eller mycket höga nivåer. Extrema flödes-
nivåer, flöden med återkomsttider på 50-70 år, in-
träffade i en del vattendrag. 

För Örkelljunga kommuns del innebar det att fot-
bollsplanen vid Åsljungasjön samt delar av golfba-
nan i Eket fick då problem med högt vattenstånd. 
Delar av kommunens spill- och dagvattenlednings-
nät fick lindriga översvämningsproblem i områden 
utmed Pinnåns lopp genom kommunen.

Nybyggnation nära sjöar och vattendrag
Erfarenheterna hittills visar att kommunens be-
byggelsen nästan undantagsvis varit förskonad 
från problem. Vid höga flöden finns marginal för 
ytterligare höjningar av vattenståndet innan be-
byggelsen drabbas i nämnvärd omfattning. En teo-
retisk prövning är gjord av vad som skulle hän-
da med tätortsutbyggnaden om sjöarna längs med 
ryggraden höjdes 2 m, se i respektive tätortskapi-
tel. Därefter är en enkel kartläggning2 gjord med 
slutsatsen att minst 2 m över befintlig vattenyta  
bör bebyggelse lokaliseras. Vid nybyggnation nära 
sjöar och vattendrag bör ett underlag som redogör 
för den lokala översvämnings-, ras- och skreds-
risken krävas, särskilt när det gäller Åsljungasjön, 
Hjelmsjön och Pinnån. 

1. Extrem nederbörd definieras av SMHI som 24-timmarsmängder på minst 90 mm över en area om 1000 km² eller antalet regndagar med 40 mm per dygn.  
2. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin. 
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Storm
Örkelljunga kommun är känslig för stormar, sär-
skilt i kombination med snö. Granskogsbeståndet 
i kommunen blev hårt drabbat när stormarna 
Gudrun drog fram 2005 och Per 2007. Gudrun 
och Per orsakade elavbrott i många hushåll un-
der de första dygnen. Elförsörjningens återhämt-
ningstid uppgick på vissa platser under stormen 
Gudrun till ungefär en månad. E.ON. ansvarar för 
el-försörjningen i Örkelljunga kommun.

Markradon
Mätningar av markradon och geologisk informa-
tion talar för att huvuddelen av marken i kommu-
nen är lågriskmark d.v.s. mindre än 10kBq/m³. 
En del normalriskmark d.v.s. 10-50kBq/m³ har 
påträffats, men ingen högriskmark d.v.s. mer än 
50kBq/m³. Vid nyetablering av främst bostäder 
bör markradonhalten undersökas

Restriktioner och avstånd
Farligt gods
Vid Skåneporten finns en uppställningsplats för 
farligt gods och väg E4 och 24 är farligt godsvägar. 
Från väg E4 och väg 24 bör därför vid nybyggna-
tion ett skyddsavstånd beaktas, beroende på vil-
ken aktivitet/verksamhet som avses uppföras, se 
illustration nr 1 och karta nr 38. 

Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhål-
lande till transportled för farligtgodsväg och järnväg. 
Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det ak-
tuella planområdet är avgörande för markanvändningens 
placering. En och samma markanvändning kan därigenom 
tillhöra olika zoner. 
Riskhantering i detaljplan (2006). Se illustration nr 1.

Vid detaljplaneläggning närmare än 200m från farligt-
godsled bör riskhänsyn tas i samhällsplaneringen. Som 
hjälpmedel till detta finns RIKTSAM (Riktlinjer för riskhän-
syn i samhällsplaneringen) som rekommenderar följande 
skyddsavstånd beroende på markanvändning: ca 30 m till 
industri, lager eller bilservice, 70 m till bostäder (småhus-
bebyggelse), centrum, kontor (dock ej hotell), idrotts- och 
sportanläggningar utan betydande åskadarplats samt 
150m till vård, skola, bostäder (tät flerbostadsbebyggel-
se), kontor (inkl. hotell och konferens). 
RIKTSAM: Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (2007).

Byggnation invid väg, järnväg och flyg
Enligt Väglagen 47 § får inte utan Länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader eller andra anordningar inom ett 
avstånd av 12 meter från vägområdesgräns. För de större 
vägarna har detta byggnadsfria avstånd utökats till 30 el-
ler 50 meter; väg E4 har 50 meter och väg 24 och 114 har 
30 meter.  
Vägverket Region Skåne (2006). Underlagsmaterial för samhällsplanering.

Banverket1 redovisar ett minsta avstånd  
mellan järnväg och väg som utgörs av dels ett 
tvingande grundvärde beroende på elsäkerhe-
ten och dels ett rekommenderat värde beroende 
på hastigheten. Mellan väg E4 och den föreslagna 
Europabanan rekommenderas enligt ovanstående 
kriterier ett avstånd på 25 meter.

Örkelljunga kommun berörs av skyddsområde-
na för Halmstads flygplats, Ljungbyheds flyg-
plats, Kristianstads flygplats och Ängelholms 
flygplats. Planerade objekt över 40 meters höjd 
ska anmälas och hindermarkeras i enlighet med 
Luftfartsstyrelsens föreskrifter2.

Illustration nr 1. Riskhantering i detaljplan. Länsstyrelsen i Skåne, Stockholms och V. Götalands Län (2006).

MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET

1. Banverket (2007). Minsta avstånd mellan väg och järnväg. 
2. Bestämmelser för civil luftfart-flygplatser (BCL-F), kapitel 4.1.
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Karta nr 38. Befintliga restriktioner och avstånd; farligt godsvägar och uppställningsplats för farligt gods, brandfarlig vara, B- och C-anlägg-
ningar enligt Miljöbalken och gamla avfallsupplägg med namn (Örkelljunga kommun 2007).

A-anläggningar tillståndsprövas av miljö-
domstolen i Växjö. 
B-anläggningar tillståndsprövas av miljöpröv-
ningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne 
län. 
C-anläggningar ska anmälas till kommunens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Utöver B- och C-anläggningar finns det även andra 
verksamheter med risker i kommunen såsom min-
dre bensinstationer, djuranläggningar, täkter m.m. 
som kräver skyddsavstånd eller har andra restrik-
tioner se vidare under rubriken Naturtillgångar 
och i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

Förorenade områden
På karta nr 38 redovisas var äldre avfallsupplag 
är belägna. Några andra förorenade områden är 
inte kända. Givetvis måste lämpligt avstånd och 

•

•

•

1. Boverket, Bättre plats för arbete (Allmänna råd, 1995).

Miljöfarliga verksamheter
Farliga, bullriga och trafikalstrande verksamhe-
ter bör inte placeras inom tätortsbebyggelsen och 
inte i natur- och kulturmiljön på landsbygden utan 
invid de farligt godsvägar som finns i kommunen. 
Skyddsavstånd finns till miljöfarliga verksamhe-
ter. I Boverkets rapport Bättre plats för arbete2 
finns rekommenderade riktvärden för skyddsav-
stånd som underlag för t ex bygglovsbeslut och de-
taljplanläggning. Med miljöfarliga verksamheter 
menas all användning av mark, byggnader eller 
anläggningar som kan medföra olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det finns miljöfarliga 
verksamheter som är tillstånds- (A- och B-anlägg-
ningar) eller anmälningspliktiga (C-anläggningar). 
I Örkelljunga kommun finns B- och C-anläggning-
ar, se karta nr 38.

MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET
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restriktioner till dessa äldre avfallsupplag prö-
vas vid nyetablering av bostäder, verksamheter etc 
Inventering har skett av nedlagda bensinstationer 
och sågverk och vid behov har sanering skett.

Riksintresse för totalförsvar
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-
svaret ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 
Miljöbalken kap. 3 § 9

Inom de på karta nr 39 utvisade området finns ob-
jekt av riksintresse, då de är hemliga till både plats 
och verksamhet, kan de inte redovisas mer än som 
ett stort område1. Försvarsmakten har som krav 
att kommunen samråder med försvarsmakten gäl-
lande alla förändringar för nyetablering inom riks-
intresseområdet d.v.s. förhandsbesked, nya detalj-
planer och bygglov. 

Dessutom ska vid uppförande av vertikala hinder 
högre än 20 meter i hela kommunen alltid sändas 
för samråd då de kan vara tele- eller flyghinder.

0 5 km

Örkelljunga

Eket

Åsljunga

Sk Fagerhult

samrådsområde försvar
Källa: försvarsmakten

Karta nr 39. Befintligt område som innehåller objekt av riksintresse 
för försvaret (2006).

Miljökvalitetsnormer
För att skydda människors hälsa och miljö finns 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna gäl-
ler fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt 
utomhusluft där halterna av kvävedioxid och kvä-
veoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar och ozon kontrolleras.

Förutsättningarna för god miljökvalitet är bra i 
Örkelljunga kommun då det inte finns några verk-
samheter med betydande utsläpp. Ved- och oljeeld-
ning kan dock ge utsläpp, ohälsosamma för män-
niskor och djur. Kommunen har inga fiskevatten 
som omfattas av miljökvalitetsnormerna. 

Vinterhalvåret 2002/03 samt 2006/07 har mät-
ningar utförts gällande luftkvalitén i centrala 
Örkelljunga tätort. Mätningarna har omfattat kvä-
vedioxid, bensen och små partiklar (PM10) och re-
sultaten visar att vi för dessa hamnar under gräns-
värdet i miljökvalitetsnormerna. Eftersom halten 
för PM10 låg lite över övre utvärderingströskeln 
är det aktuellt med fortsatta mätningar av PM10. 
För övriga parametrar fordras inga regelbundna 
undersökningar.

När det gäller bullernivåer hänvisas till Naturvårdsverkets 
rekommendationer. Riktlinjerna innebär att vid bostä-
der ska en högsta godtagbar dygnsljudnivå om 55 dB(A) 
utomhus och 30 dB(A) inomhus eftersträvas. Vidare bör 
den maximala ljudnivån inomhus nattetid inte överstiga 
45 dB(A). I rekreationsytor i tätbebyggelse ska inte buller-
nivån överstiga 55 dB(A). I friluftsområden (områden med 
låg bakgrundsnivå) ska bullernivån inte överstiga 40 dB(A).  
Naturvårdsverket (2006). Buller.

Ovanstående riktlinjer måste efterlevas t.ex. vid 
detaljplaneframtagning.

upp till 100m från väg kan 

upp till 150m från väg kan 

E4

24

114

bullermatta över flygfält

0 5 km

ljudnivåer över 55dBA uppnås

ljudnivåer över 55dBA uppnås

Källa:Vägverket region Skåne och ÖP90

skjutbana

Karta nr 40 Befintliga områden med buller (2006 och 1991).

Vägtrafiken är den dominerande bullerkällan vid höga bullernivåer i invånarnas 
boendemiljö. Bullret kommer från den på riksvägarna stora trafiken. Vägverket 
Region Skåne har gjort en schematisk uppskattning av vilka vägområden i länet 
som på olika avstånd ger ljudnivåer över 55 dB(A).Här har dock varken hänsyn 
tagits till naturliga höjdskillnader eller redan uppbyggda bullerskydd.  
Vägverket Region Skåne (2006). Underlagsmaterial för samhällsplanering.

Efter invigningen av motorväg E4 och omdrag-
ningen av väg 24 har en betydande minskning av 
antalet personer som blir utsatta för höga bullerni-
våer kunnat observeras då trafiken flyttats utanför 
kommunens tätorter. Även luften i tätorterna har 
förbättrats. 

Det är undantagsvis som bullret från industri-
ell verksamhet överskrider gällande normer i 
Örkelljunga kommun (2007). Vid sportflygfäl-

1. Försvarsmakten, Södra Skånska Regementet (2006). Samrådsområde.
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tet i Skånes Fagerhult kan vid vissa tider observe-
ras höga bullernivåer, se karta nr 40. Reglering av 
skjuttider har gjorts vid skjutbanan i Svinstorp för 
att minska störningarna för kringboende.

Miljökvalitetsmål
De 16 nationella miljökvalitetsmålen antogs 1999 
av riksdagen. Miljökvalitetsmålen har blivit rikt-
märken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var 
och av vem det bedrivs. I Skånes miljömål och mil-
jöhandlingsprogram preciseras miljökvalitetsmå-
len för Skåne län1. Kommunerna har lokalt ansva-
ret för att åstadkomma en god livsmiljö och har ett 
ansvar för den lokala anpassningen av de nationel-
la och regionala miljökvalitetsmålen. 

Hjelmsjön.

Kommunen har tagit fram ett förslag till kommu-
nala miljömål som beräknas bli antaget i kommun-
fullmäktige under 20082. Det är främst framta-
gandet av omfattande policys och strategier samt 
frågor som inte är aktuella för vår kommun som 
har strukits i jämförelse med de regionala och na-
tionella måldokumenten. 

Aktuella åtgärder för miljöanpassade transporter 
och vattenförsörjning har arbetats in i lämpliga ka-
pitel i översiktsplanen istället för att redovisas sär-
skilt här eftersom det bedöms mer sanolikt att för-
slagen då tas i beaktande. 

Miljövårdsarbetet innebär tillkomst av ett stort an-
tal nya arbetsuppgifter/målsättningar att förverk-
liga. För att vår lilla kommun ska kunna klara det-
ta bedöms det nödvändigt att gå fram stegvis. 

De övergripande miljökvalitetsmålen för 
Örkelljunga kommun är enligt förslaget:

begränsad klimatpåverkan 
frisk luft
bara naturlig försurning
giftfri miljö
skyddande ozonskikt
säker strålmiljö
ingen övergödning
levande sjöar och vattendrag
grundvatten av god kvalitet
myllrande våtmarker
levande skogar
ett rikt odlingslandskap
en god bebyggd miljö

I förslaget redovisas även delmål, samt vilka åtgär-
der som ska vidtas för att uppfylla dem. Flera av 
miljömålsrapportens2 mål och åtgärder finns med-
tagna i översiktsplanen i respektive kapitels be-
skrivning, ställningstaganden och konsekvenser.

Miljöbedömning
Översiktsplanen bedöms få en betydande påverkan 
på miljön därför ska en miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommunen tar ställning för att bostadsutbyggnad 
ska gå före strandskyddet runt de tätortsnära sjö-
arna Hjelmsjön (inklusive en liten del av Pinnån), 
Fedingesjön och Åsljungasjön.

Kommunen tar ställning för en tågstation och där-
med Europabanans dragning genom kommu-
nen, vilket innebär att stora geografiska områ-
den berörs och att det finns motstridiga allmänna 
intressen. 

Kommunen tar ställning för utbyggnad av 
verksamhetsområden längs med väg E4 och 
Europabanan som vid Örkelljunga påverkar kul-
tur-, natur- och friluftsmiljön Lärkesholm och 
strandskyddet längs Lärkesholmsån. Vid Skånes 
Fagerhult påverkas kulturmiljön Skånes Fagerhult 
och naturmiljön Södra Flåssmyr.

Kommunen tar ställning för en mindre omdrag-
ning av väg 24 i Örkelljunga som påverkar natur- 
och kulturmiljön i området.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Miljökonsekvenserna redovisas nedan samt i res-
pektive ÖP07-kapitel där även sociala- och ekono-
miska konsekvenser redovisas. Miljökonsekvens-
beskrivningen är upprättad enligt Miljöbalkens 
föreskrifter3.

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. 
2. Örkelljunga kommun. Åtgärdsprogram för miljömål, ej antagen (2007). 
3. Miljöbalken kap. 6 § 12
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Översiktsplanen syftar till att medge en expansion 
av boende och verksamheter utmed den ryggrad 
som löper genom kommunen och förbinder dess 
fem största tätorter. Värdefulla natur- och kultur-
miljöområden samt tysta och oexploaterade områ-
den avses bevaras intakta. Enstaka byggnader på 
landsbygden kan dock tillåtas efter prövning avse-
ende skyddsbehoven på platsen.

Under rubriken Risk- och krishantering och i res-
pektive tätortskapitel har en översiktlig redogö-
relse gjorts med avseende på översvämnings-
riskerna i kommunen. Ställningstagandena för 
framtida tätortsutbyggnad bör enligt dessa redogö-
relser inte beröras av några översvämningsrisker. 
Redogörelsen är dock översiktlig och inte tillräck-
lig för att kunna ge en rekommendation för lägsta 
byggnadsplacering. Noggrannare undersökningar 
vid bygglovs- och detaljplaneprövningar nära vat-
ten bör därför krävas. 

Sannolik utveckling om ÖP07 inte 
genomförs 
Utan de förslag till förändring som finns i över-
siktsplanen (ÖP07) åstadkoms ingen medveten 
satsning på koncentrering av tätortsutbyggna-
den till ryggraden. Inte heller utvecklas kollektiv-
trafiken och gång- och cykelstråken. Resultatet 
blir att kommunen fastnar i ett större bilberoen-
de för att klara våra transporter och pendling. 
Detta ger en höjning av halten luftföroreningar. 
Om Europabanan inte blir av kommer vissa områ-
den att slippa en bullerkälla, men vi missar också 
möjligheten att få regional tågförbindelse och att 
minska utsläppen från vägtrafiken. 

Även satsningen på upplevelsestråk, som lyf-
ter fram kommunens fina natur och kultur, uteblir. 
Därmed minskar möjligheterna att erbjuda natur-
upplevelser för bofasta och turister samt i utbild-
ningssyfte. Detta är ur folkhälsosynpunkt negativt 
och den minskning av slitaget på naturen som det 
medför bedöms ha marginell betydelse. 

Bevarandet av befintligt strandskydd bedöms 
inte innebära större fördelar för naturmiljön än 
en varsam exploatering efter detaljplaneläggning 
som styr upp markanvändningen och hittills t.o.m. 
har visat sig ge en utökning av strandskyddet som 
resultat.

Områden som kan antas påverkas betydligt 
av översiktsplanen
Störst miljöpåverkan bedöms uppkomma vid byg-
gande av Europabanan, men om och när det-
ta kommer att ske är än så länge oklart. Eftersom 
tågbanan bedöms som viktig för att kunna stäl-

la om till miljöanpassade fjärrtransporter, d.v.s. 
tåg istället för flyg och bil, behöver vi reservera ett 
stråk som gör det möjligt att passera vår kommun 
med minsta möjliga störning. Ett läge utmed mo-
torvägen är därför föreslaget så långt det är möjligt 
men den sydligaste sträckan måste tyvärr dras ge-
nom ett område som är ganska oexploaterat, efter-
som motorvägen byter riktning mer än tågbanan 
klarar att följa. Dragning genom värdefulla natur- 
och kulturmiljöområden (Ingeborrarp, Rya etc.) 
undviks dock i planerad sträckning liksom större 
påverkan på befintlig bebyggelse. 

Europabanan kommer med föreslagen sträckning 
att tangera naturområdet Lärkesholm, men inte 
beröra de känsligaste delarna förutom genom bul-
ler vid tågpassager. Tänkt tågstation berör inte hel-
ler känsliga delar av Lärkesholmsområdet.

Fedingesjön.

Strandskydd
En annan tydlig miljöpåverkan är avsikten att 
pröva bostadsbebyggelse inom strandskyddsom-
råde för att om lämpligt släppa fram bebyggel-
se vid Hjelmsjön inklusive en liten del av Pinnån, 
Fedingesjön samt på sikt även vid Åsljungasjön.  

Detta innebär prövning av bostäder inom strand-
skyddsområde runt tre av kommunens över 20 
sjöar d.v.s. ca 35 km av kommunens ca 254 km 
strandskyddsområde.

Det är dock inte fråga om att göra all mark inom 
dessa ca 35 km strandskydd byggbar utan en dif-
ferentiering av den teoretiska 100 meters lin-
jen för strandskyddet så att mark utanför linjen 
som mer lämpar sig som naturmark beläggs med 
strandskydd och mark inom strandsskyddsområ-
det t.ex. en höjd som lämpar sig för bostäder får 
bebyggas. Det är inte heller fråga om att utestänga 
allmänheten från strandområdet. ÖP07:s genom-
förande innebär tillgänglighet till strandpromenad 
runt alla kommunens sjöar. 
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Särskilda skäl 
Kommunen anser att det allmänna intresset att 
vilja bo vattennära t.ex. runt dessa tre, ur hållbar 
samhällsbyggnadssynpunkt strategiskt liggande 
sjöar, bör väga tungt. Dessa tre sjöar ligger i tätor-
ter längs med ett sedan hundratals år ianspråkta-
get stråk ”ryggraden”. Längs detta historiska stråk 
gick/går den gamla Kungsleden, Stockholmsvägen, 
Riksettan gamla E4an och nu den nya väg E4. 
Längs stråket gick, med ännu större inverkan på 
ianspråkstagande av marken, för verksamheter, 
bostadsbebyggelse m.m. i tätorterna, den gam-
la järnvägen vars banvall fortfarande är ett tydligt 
fysiskt spår i miljön. Banvallen används idag som 
lednings-, gång- och cykelstråk. 

Att ange mer detaljerade särskilda skäl som kan 
motivera dispens från strandskyddet i enskilda fall 
och i kommande detaljplaneområden är svårt att 
göra på översiktsplanenivå utan kommer att ut-
vecklas vidare i fördjupningar och detaljplaner. 

I de senaste årens antagna detaljplaner i kommu-
nen har strandskyddet totalt utökats inte 
minskats efter lämplighetsprövning i detaljpla-
neprocesserna. Ett exempel är detaljplanen för 
Hjelmsjöstrand i vilken den strandskyddade 
marken har utökats betydligt. De områden för tät-

ortsutbyggnad som är markerade i ÖP07 finns inte 
med bland de skyddsvärda områdena i kommu-
nens Naturvårdsplan och vid detaljplaneläggning-
en kommer hänsyn att tas till att spara eventuella 
lokala naturkvaliteter. För strandskydd och bebyg-
gelse se även kap. Värdefulla områden och miljöer 
och Boende och bebyggelse.

Befintliga miljöproblem 
Den miljöpåverkan som kan avläsas i kommunen 
hänger samman med försurande nedfall och andra 
miljöskadliga ämnen, vilka till största delen kom-
mer från källor utanför kommunens gränser, samt 
buller. En hel del genomfartstrafik passerar genom 
kommunen på E4 och väg 24 och i detta fallet har 
vi utsläpps- och bullerkälla på nära håll. Genom 
att våra marker är kalkfattiga blir mark och vat-
tendrag extra påverkade av det sura nedfallet. 
Sjöar och vattendrag behöver i vissa fall kalkas för 
att fisk och andra organismer ska överleva. Även 
öppen mark och skog behöver tillskott av kalk och 
mineraler för att ge god avkastning.

Kommunens företag bedöms inte bidra till någon 
betydande negativ miljöpåverkan. Hushållens va-
nor bedöms vara av större betydelse för miljöpå-
verkan lokalt. Utsläppen från var och en varierar 
stort beroende på vad vi köper, hur vi reser, hur vi 
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förbrukar energi och hur vi tar hand om vårt av-
fall. Avloppsrening och avfallshantering är väl ut-
byggt och ger förutsättningar för hantering med 
liten miljöpåverkan. Kollektivtrafiken behöver för-
bättras rejält för att minska bilberoendet och cy-
kelvägnätet behöver förstärkas för att uppnå säkra, 
gena, sammanhängande cykelvägar, som alternativ 
till bilkörning.

Natura 2000-områden eller skyddsvärda områ-
den i kommunens Naturvårdsplan bedöms inte nu 
(2007) vara utsatta för hot av miljöpåverkan av nå-
gon lokal eller fjärran utsläppskälla.

Beaktande av miljökvalitetsmål
Beträffande målet Begränsad klimatpåverkan 
tar översiktsplanen hänsyn till föreslagna åtgärds-
förslag om bättre kollektivtrafik och säkra gång- 
och cykelvägar.

Gång- och cykelväg.

Målet Frisk luft ska uppfyllas genom krav på åt-
gärder som begränsar utsläppen från befintliga 
och nyinstallerade eldningsanordningar för fast-
bränsle samt bevakning av att bästa möjliga tek-
nik används vid omprövningar av verksamheter. 
Frågorna kommer därför att beaktas vid detaljpla-
neläggning förutom vid tillsyn och enskild pröv-
ning av ärenden.

Som åtgärder för att nå målet Bara naturlig för-
surning föreslås i kommunens miljömålsarbete 
fortsatt kalkning av försurningsdrabbade sjöar och 
vattendrag samt högre andel lövträd i kommuna-
la skogar. Styrningen genom översiktsplanen blir 
därmed liten.

För att nå målet Giftfri miljö föreslås det i kom-

munens lokala miljömålsdokument en hel del åt-
gärder som inte kan regleras genom översiktspla-
nen utan genom tillsyn och ändring av rutiner.

Även miljömålet Skyddande ozonskikt innehål-
ler inga mål som märks av i översiktsplanen. 

Målet Säker strålmiljö innehåller krav på för-
siktighetsmått så att skolor, förskolor och bostä-
der inte hamnar nära el-anläggningar eller kraft-
ledningar för att undvika förhöjda magnetfält 
för människor. Problemet är uppmärksammat i 
översiktsplanen.

De flesta av målen i Ingen övergödning uppfylls 
via tillsyn och information, men viss hänsyn tas 
också vid bedömning om lämplig lokalisering för 
olika verksamheter vilket styrs översiktligt genom 
ställningstagandena i översiktsplanen.

Målet Levande sjöar och vattendrag berörs en 
hel del i översiktsplanen och går hand i hand med i 
kommunen föreslagna miljömål.

Flera av delmålen för Grundvatten av god kva-
litet återfinns i översiktsplanen genom angivande 
av skyddsvärda framtida grundvattentillgångar.

Beträffande målet Myllrande våtmarker finns 
skyddsvärda våtmarker tydligt angivna i översikts-
planen med särskilt angivande av att naturreservat 
bör bildas för Stensmyr.

Även målet Skyddsvärda skogar innehål-
ler delmål som inte regleras genom översiktsplan 
utan med skötselrutiner, se vidare i kommunens 
Naturvårdsplan. Redovisning av skogsbestånd 
och nyckelbiotoper är dock medtaget i ÖP07 och 
beaktas vid val av mark för exploatering, se bl.a. 
kap. Värdefulla områden och miljöer.

Målet Ett rikt odlingslandskap fokuserar i 
både delmål och översiktsplan mycket på pågåen-
de inventering i kommunen av natur- och kultur-
miljöerna i det öppna landskapet. Se vidare i kap. 
Värdefulla områden och miljöer där bl.a. arbetet 
med Naturvårdsprogrammet är beskrivet.

För målet God bebyggd miljö finns flertalet 
kopplingar mellan lokala delmål och översiktspla-
nen såsom tätortsutveckling kring goda kollek-
tivtrafiklägen, skydd av bullerfria områden, till-
gänglighet, skydd av kulturmiljöer och kulturellt 
värdefulla byggnader och kontroll av markradon-
förekomst vid nybyggnation.

Betydande miljöpåverkan
Här följer en beskrivning av den betydande miljö-
påverkan som kan antas uppkomma med avseen-
de på biologisk mångfald, befolkning, människors 
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimat-
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faktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggel-
se, forn- och kulturlämningar och annat kultur-
arv samt det inbördes förhållandet mellan dessa 
miljöaspekter:

Föreslagna åtgärder i översiktsplanen bedöms, för-
utom för del av Europabanan, inte medföra bety-
dande miljöpåverkan på någon av de faktorer som 
räknas upp i föregående stycke. Den södra de-
len av Europabanan som avviker från samlokali-
sering med motorvägen bedöms utgöra ett intrång 
som främst omfattar bullerstörning och land-
skapsbild. På vissa platser tangerar banan värde-
fulla naturområden som är skyddade i kommunens 
Naturvårdsplan. 

Europabanan
Europabanan ingår i ett europeiskt järnvägs-
nät som byggs för att konkurrera med och vara 
ett miljövänligare transportmedel än flyget. 
Europabanan kommer att ta över en del av de per-
sontransporter som idag (2007) färdas på stamba-
nan. Därmed ges stambanan utökade möjligheter 
att transportera gods och följden blir att bil- och 
lastbilstrafiken på vägarna minskar.

Förebyggande av negativ miljöpåverkan
Stort hänsynstagande till skyddsvärda loka-
la faktorer vid upprättandet av detaljplaner för 
nya områden för bostäder och företag eller andra 
verksamheter bör utan svårighet förhindra bety-
dande miljöpåverkan i de områden som är tänk-
ta för framtida exploatering. Inga svårlösta kon-
flikter kan för närvarande förutses. I framför allt 
Europabanans närhet till bebyggelse bör buller-
skyddsåtgärder vidtas. 

Här följer en sammanfattande redogörelse för 
hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och even-
tuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes.

Vid planering av nya områden för boende och 
verksamheter samt Europabanan har avstäm-
ning gjorts mot kommunens Naturvårdsplan, 
Boverkets m fl skrift Plats för arbete, Vägverkets 
norm om 60 m till ny bostadsbebyggelse från 
väg för farligt gods, 50 m till byggnader från väg 
E4 och 30 m från väg 24 och väg 114. Områden 
med stort naturvärde har undantagits från 
tätortsexploatering.

Buller från annat än trafik t.ex. skjutbanor och 
flygfält har också spelat in i val av nya områden 
för boende. En skyddszon har även lagts runt stör-
re befintliga verksamheter för att undvika framti-
da störningsproblem för närboende och möjliggöra 

viss expansion för verksamheterna. Områden med 
troliga fornlämningar har också undantagits för 
tätortsexploatering.

En mindre del av strandskyddsområden, som 
ligger kollektivtrafik- och servicenära i tätorterna 
längs med ryggraden, har bedömts kunna tas i an-
språk för bostadsområden utan att det ger påtaglig 
negativ inverkan på naturmiljön eller tillgänglig-
heten för allmänheten.

Uppföljning och övervakning av betydande 
miljöpåverkan
Till förebyggande av betydande miljöpåverkan be-
döms det viktigast att bevaka att Europabanan 
ges en dragning och ett utförande som begränsar 
främst bullerstörningar för boende i närheten. Det 
är även viktigt att översiktsplanen genomförs så 
att tätortsbebyggelse inte sprids ut utan lokaliseras 
till ryggraden där möjligheter att skapa närservice 
och kollektivtrafik är störst.

Sammanfattning av miljökonsekvenser
Översiktsplanen är anpassad till en mindre be-
folkningsökning per år och därmed en viss utök-
ning av områden för bostäder, företag och andra 
verksamheter. 

Expansionen lokaliseras främst till den ryggrad 
som förbinder kommunens 5 tätorter med huvud-
saklig ökning kring största tätorten Örkelljunga. 
De nya områden som tas i anspråk innebär inga 
betydande konflikter med natur- eller kultur-
miljöintressen. I tysta och relativt opåverkade 
områden på landsbygden kan nya bostadshus, 
upp till ett fåtal, tillåtas om så prövas lämpligt. 
Verksamheter som tydligt ändrar befintliga förhål-
landen kan ej tillåtas här.

Europabanan för höghastighetståg och regional 
tågtrafik med station i Örkelljunga tätort bedöms 
kunna etableras i kommunen och ge bidrag i form 
av klart förbättrad kollektivtrafik och förbättrad 
miljö p.g.a. minskad biltrafik, lastbilstrafik och flyg 
vilket bedöms fördelaktigare än den negativa på-
verkan som etableringen medför.

Märkbar negativ miljöpåverkan i kommunen beror 
till största delen på långväga utsläpp samt utsläpp 
från genomfartstrafiken på riksvägarna. Den ger 
sig till känna genom främst försurningssymtom på 
mark, grundvatten och ytvatten. 

Ställningstaganden och konsekvenser
För ställningstaganden och konsekvenser gällande 
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet, se nästa sida.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att enskildas och organisationers förmåga att själva förebygga och 
begränsa bränder, olyckor och samhällsstörningar stärks.

att gällande restriktioner och skyddsavstånd till farligt godsleder 
beaktas.

att Boverkets rekommenderade skyddsavstånd till verksamheter 
beaktas.

att gällande byggnadsfria avstånd till väg beaktas.

att Risk- och sårbarhetsanalysen  beaktas vid planering och beslut.

att ett underlag som redogör för den lokala översvämnings-, ras- och 
skredsrisken krävs vid nybyggnation nära sjöar och vattendrag.

kommer antalet olyckor att kunna minimeras.

kommer inga nya bostadsområden att bli utsatta för buller och risker 
från farliga verksamheter, farligt godsolyckor  och dylikt.

kommer ett bättre kunskapsunderlag att finnas för bättre ställningsta-
ganden gällande mark- och vattenanvändning.

kommer det att bli effektivare och säkrare att ta bygglovsbeslut och ta 
fram nya detaljplaner invid sjöar och vattendrag.

kommer mark med översvämningsrisk nära sjöar och vattendrag inte att 
bebyggas. 

att kommunens vatten- och avloppsverk  och spill- och dagvatten-
ledningsnät ses över ur säkerhetssynpunkt  och med avseende på 
förväntade klimatförändringar.

kommer den kommunaltekniska försörjningssäkerheten att öka.

att föreslagna nya regionala kraftledningar grävs ned och att befintliga 
elledningar grävs ned vid planering av nya bostadsområden.

kommer elförsörjningen att bli mindre sårbar och fler bostadsområden 
att kunna möjliggöras.

att när förändringar och nyetableringar sker inom riksintresseområde 
för försvaret och för uppförande av vertikala hinder, högre än 20 meter, 
i hela kommunen, ska samråd hållas med försvarsmakten, d.v.s. vid 
förhandsbesked, nya detaljplaner och bygglov. 

kommer försvarsmaktens, telekommunikationens och flygets intressen 
att tillgodoses.

att Naturvårdsverkets rekommendationer om bullernivåer, utomhus-
luftsvärden beaktas.

att fortsatta mätningar görs av PM10.

kommer kraven som miljökvalitetsnormerna ställer att uppfyllas.

kommer iaktagandet av gällande miljökvalitetsnormer att tillgodoses.

att förslaget till lokala miljökvalitetsmål färdigställs och beaktas. kommer kommunens lokala miljökvalitetsmål att uppfyllas.

att tätortsutbyggnad och verksamhetsutbyggnad koncentreras till längs 
med nya väg E4 (ryggraden).

att bostadsbebyggelse prövas inom strandskyddsområde runt sjöarna i 
tre av tätorterna längs med ryggraden  utan att allmänhetens möjlighet 
att gå runt sjöarna försämras.

kommer byggnationen att vara snabbt tillgänglig vid behov av 
räddningstjänst.

kommer möjligheten till fortsatt utveckling av miljövänliga kollektiva 
kommunikationer att öka.

kommer eventuellt en viss lokal minskning av strandskyddet att ske 
men med tanke på kommunens relativt rikliga tillgångar på strand-
skyddat område bör inverkan på det rörliga friluftslivet och djur- och 
växtlivet , i kommunen som helhet, dock kunna anses som begränsade.
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