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Tätorter
Här redovisas Örkelljunga kommuns fem störs-
ta tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har 
mer än 100 invånare. De ligger samtliga längs med 
ryggraden;  Örkelljunga, Skånes Fagerhult, 
Åsljunga, Eket och Skånes Värsjö. I dessa tät-
orter ligger även den huvudsakliga servicen, kol-
lektivtrafikstråken och övrig infrastruktur, vilket 
gör dem lämpliga för tätortsutbyggnad. 

Tätortsbebyggelsen är tänkt att ske successivt med 
tätorternas centrum i mitten och genom förtätning 
av befintlig bebyggelse som en viktig möjlighet. En 
framtida vision är att utveckla kommunens tätor-
ter och deras utbyggnad längs pärlbandet, ryggra-
den mot en ”bandstad” med en effektiv kollektiv-
trafik. Detta centrala stråk fortsätter sedan norrut 
mot Markaryd och Stockholm och söderut mot 
Östra Ljungby, Helsingborg och Öresundsregionen.

En övergripande attraktion är att få bosätta sig 
runt någon av de tätortsnära sjöarna helst med ut-
sikt över sjön! Detta är positivt men påverkar både 
strandskydd, allemansrätt och risken för över-
svämningar vilket beskrivs på flera ställen i ÖP07.

För mer information om det som behandlas i de 
olika tätortskapitlen se respektive ämneskapitel 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse, Infrastruktur, Näringsliv, turism och 
service samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Örkelljunga
Örkelljunga är kommunens lilla småstad och utgör 
centralort i kommunen. Småstaden bebos år 2007 
av ca 4 700 invånare. Kommunens  tomtbostads-
kö visar att Örkelljunga är på väg in i en expande-
ringsfas. Flera nya attraktiva detaljplaner är an-
tagna (2007) med syfte att uppföra bostäder både 
centralt och sjönära. Kommunens målsättning är 

Flygfoto över Örkelljunga tätort. Foto Stanislav Pytel.
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att invånarantalet i tätorten ska öka med i genom-
snitt med ca 100 invånare per år fram till år 
2030, för att uppnå det underlag som krävs för den 
service som förväntas av en liten stad. 

Örkelljunga tätort präglas av en varierad topo-
grafi. Örkelljungas omgivningar, liksom vissa tät-
ortsnära områden, erbjuder rika möjligheter till 
rekreation i en omväxlande och vacker natur t ex 
Hallandsåsen med Skåneleden, Grytåsa strövom-
råde, Lärkesholmsområdet och Sonnarpsbacken. 
Planer finns att knyta Grytåsa och Hjelmsjön 
till Skåneleden längs med Lärkesholmsån. 
Värdefulla rekreations- och naturområden be-
skrivs i kap. Värdefulla områden och miljöer. 

Pinnåns naturreservat
Under 2006 beslöts att bilda naturreservat av 
Pinnåområdet. Hjälmsjön, Prästsjön och Pinnån 
är värdefulla vattendrag i Örkelljunga tätort. 
Genom utbyggnad av vandringsleder längs des-
sa vatten till omkringliggande rekreations- och na-
turområden kan områdenas attraktivitet och ut-
nyttjande för det rörliga friluftslivet öka. Även 
turism- och besöksnäringen kan utvecklas på ett 
positivt sätt då det finns bättre möjligheter att ut-
nyttja områdena.

Fritidsanläggningar
I Örkelljunga finns campingplatser, bangolf, ten-
nis, kanot, rodd, bad och fiske. Vidare finns ett an-
tal fritidsanläggningar i och i anslutning till tät-
orten. Sålunda kan nämnas idrottsplats med 
matcharena och träningsplaner för fotboll, oriente-
ringsmöjligheter, squashhall, miniracingbanor, två 
idrottshallar, simhall med bowlinghall, motions-
hallar och motionsslinga (2007). Dessutom finns 
det en kanot- och roddstadion vid Hjälmsjön med 
en 2 km lång bana, där nationella och internatio-
nella tävlingar hålls. 

Kulturhistoria
Örkelljunga är en värdefull kulturmiljö då den 
präglas av flera historiska epoker; Småstaden har 
haft funktion som kyrkby, stationssamhälle och in-
dustrisamhälle se även kap. Värdefulla områden 
och miljöer. I mitten på 1800-talet låg Örkelljunga 
by vid kyrkan och gästgivaregården. Kyrkans älds-
ta delar är troligen från 1300-talet. Av medel-
tidskyrkan återstår numera endast murarna i ko-
ret. Under 1700- och 1800-talet byggdes den om 
i flera etapper. Kyrkan har två klockor, en tred-
je klocka ligger, enligt en vida spridd sägen på bot-
ten av den intilliggande Prästsjön och är uppho-
vet till Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka se kap. 
Örkelljunga kommun. I slutet av 1800-talet öpp-

nades Skåne-Smålands järnväg som drog fram 
genom Örkelljunga kommun. Stationen som då 
uppfördes var anledningen till att Örkelljunga by-
kärna flyttades till en öppen plats norr om kyrkan. 
Stationshuset är tyvärr rivet, men gamla banvallen 
finns till stora delar kvar som kulturarv och an-
vänds för gång- och cykeltrafik samt som lednings-
gata för bl.a. bredband. Järnvägen bidrog till att 
många arbetstillfällen skapades vilket gav effekt 
på bostadsbyggandet. Med järnvägen kom också 
de första turisterna till bygden och byn utveckla-
des mot småstaden. 

Värdefulla kulturmiljöer och byggnader
År 1975 påbörjades en kulturmiljöinventering av 
Örkelljunga tätort, se karta nr 41. Inventeringen 
visar det samlade byggnadsbeståndet från i hu-
vudsak tiden före 1950. En sammanvägning av 
de tre begreppen egenvärde, miljövärde och ålder 
har utgjort grunden för en indelning i tre grupper; 
klass 1 byggnad eller miljö av omistligt värde, klass 
2 byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt vär-
de och klass 3 byggnad eller miljö av kulturhisto-
riskt värde. Där utöver har miljömässigt värdefulla 
trädgårdsanläggningar och områden med miljö-
mässig särart lyfts fram. Inventeringen är kom-
pletterad med text och år 1983 tryckt i en trevlig li-
ten skrift som heter Bebyggelse och boendemiljö i 
Örkelljunga1. Örkelljunga Gästgivaregård är, som 
exempel, en av de byggnader som givits klass 2 i 
kulturmiljöinventeringen och bör bevaras.

Nästan alla de framlyfta byggnaderna i kul-
turmiljöinventeringen saknar juridiskt skydd. 
Örkelljunga har endast fem detaljplaner i vilka 
varsamhets eller skyddsbestämmelser har givits 
till kulturhistoriskt värdefulla byggnader/miljöer. 
Sådant som givits skydd är byggnader, stengärden, 
befintliga träd m.m. De detaljplaner som innehål-
ler skyddsföreskrifter visas på karta nr 41. 

Hjälmsjön

Hjelmsjöstrand

Villa Saga

Bruket

Kulturmiljö i detaljplan

Örkelljunga

Mörtstigen

Karta nr 41. Befintliga, i detaljplaner kulturskyddade, miljöer/bygg-
nader (Örkelljunga kommun 2007). 

1. Örkelljunga kulturnämnd (1986). Bebyggelse och boendemiljö i Örkelljunga.
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Enligt de statliga och regionala miljömålen och 
förslaget till de kommunala miljömålen ska 25 % 
av kommunens värdefulla kulturbyggnader vara 
juridiskt skyddade innan år 2010. Dessutom  bör 
inventeringen och kulturmiljöskriften uppdate-
ras för att kunna användas i turistnäringen, i skol-
undervisningen, ge ett mer komplett underlag över 
vilka byggnader och miljöer som är skyddsvärda 
och som hjälp vid renovering och tillbyggnad.

Bostadsområde på Hjelmsjöstrand (modellfoto 2007) .

Tätortsutbyggnad
I Örkelljunga tätort finns kommunens största bo-
stadskoncentration vad gäller såväl fler- som en-
familjshus. Ett antal bostadsrättsföreningar 
som bildats i huvudsak från 60-talet och fram-
åt svarar för en inte obetydlig andel av bostads-

beståndet. Pågående bostadsprojekt (2007) är 
ett mitt i centrala Örkelljunga, Eidern, för mar-
klägenheter och lägenheter i flerbostadshus. 
Dessutom är två detaljplaner för ca 70 st. villa-
tomter intill Hjälmsjön färdiga för genomföran-
de; Hjelmsjöstrand och Mörtstigen.

Det finns flera möjligheter till förtätning av be-
byggelsen inom den befintliga tätorten. Ett exem-
pel är norr om gamla E4:an där utformningen av 
ny bebyggelse är av stor vikt då området är en vik-
tig entré till tätorten från väster. Ett annat är väs-
ter om Bruksvägen där den gällande detaljplanen 
inte längre är aktuell att genomföra och kommu-
nen äger marken.

Nivåskillnaderna som skiljer Örkelljunga verk-
samhetsområde från skogsområdet öster om re-
kreationsområdet Sonnarpsbacken ger förutsätt-
ningar att etablera bostadsbebyggelse även norr 
om Hjälmsjön. Vacker natur, närhet till rekrea-
tionsområdet och till kollektivtrafiken på gamla 
E4:an och utsikt över Hjälmsjön ger här goda bo-
endevärden. P.g.a. buller från motorvägen är tät-
ortsutbyggnaden begränsad söder och sydost om 
Örkelljunga.

Karta nr 42. Befintlig bebyggelseinventering i Örkelljunga tätort ur Bebyggelse och boendemilj i Örkelljunga (Örkelljunga kulturnämnd 1983). 
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Sjönära bebyggelse
Det finns däremot fortfarande fina möjlighet till ny 
bebyggelse öster och söder om Hjälmsjön innan-
för bullerzonen från motorvägen. Lämpligast här 
är varsam förtätning med bostäder på relativt sto-
ra naturtomter så att miljön och frihetskänslan be-
varas så långt som möjligt. Bostadslägena närmast 
sjön anses som mest attraktiva varför tätortsbe-
byggelse öster om Östra Ringarpsvägen troligen 
ligger längre fram i tiden. Det är viktigt att all-
mänheten i framtiden får många möjligheter att gå 
ända ner till vattnet och att det kommer att finnas 
möjlighet att gå runt sjön. Även landskapsbilden 
bör beaktas, t.ex. vackra vyer över sjön med skogs-
bryn i fonden och vyer från allmänna gaturum, 
platser och parker ut över sjön. Landskapet har 
historiskt sett varit öppnare, se kap. Värdefulla 
områden och miljöer. 

Hur nära vattnet bör nybyggnationen tillåtas? 
Hjälmsjöns vattennivå ligger 76,6 möh. En över-
siktlig höjdkurveanalys visar att de allra flesta be-
fintliga byggnader ligger över 79 möh-linjen på 
kartan med något undantag på Smålandsvägen, 
vid Strandhem, på Gäddstigen och på koloniom-
rådet. Två områden, ett öster om Strandhem (86 
000 kvm) och ett område i södra delen av sjön (30 
000 kvm) ligger under 79 möh-linjen och kan där-
för vara mindre lämpade för byggnation och är 
därför undantagna för tätortsutbyggnad i ställ-
ningstagandekartan. Se även kap. Miljö, hälsa, sä-
kerhet och sårbarhet. För vidare information se 
Kartläggning av översvämningar1.

Framtidsutveckling
Den föreslagna tätortsutbyggnaden kräver ut-
byggt gång- och cykelvägnät och utbyggd kol-
lektivtrafik. Det krävs bl.a. mer sammanhängan-
de och genare gång- och cykelvägar till hållpunkter 
inom småstaden och till dess närrekreationsområ-
den och nya busshållplatser med tätare turer an-
passade för arbetspendling. I Örkelljunga plane-
ras med Europabanans sträckning en tågstation 
vid Skåneporten. Det vore lämpligt att denna ham-
nar så nära centralortens centrum som möjligt för 
att ge bästa möjliga tillgänglighet för kommunens 
invånare. En utredning är upprättad2 som visar att 
alla sträckningar närmare tätorten än den som är 
föreslagen i karta nr 45 ger för stora höjdskillnader 
för att kunna bygga höghastighetsspår och station. 

Alternativt kan stationsläget placeras längre sö-
derut vid den i utredningsområdet (se karta 45) 
föreslagna trafikplatsen vid väg E4. Då förloras 
dock synergieffekten med den tättrafikerade väg 
24. Stationen blir en pendlarstation med pend-
larparkering som lätt ska kunna nås med bil, men 

det krävs god kollektivtrafik mellan tågstationen 
och Örkelljunga centrum och övriga tätorter längs 
ryggraden. Det är viktigt att man lätt kan ta sig de 
ca 4 kilometerna mellan Örkelljunga centrum och 
tågstationen med buss, taxi, till fots och med cykel 
för att göra den tillgänglig för alla och för att arbe-
ta för att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen, se 
vidare i kap. Infrastruktur och Miljö, hälsa säker-
het och sårbarhet.

Örkelljunga har en god tillgänglighet med bil till 
omkringliggande orter och regioner p.g.a. utbygg-
naden av E4:an. Den gamla E4:an är numera en lo-
kal förbindelseled mellan tätorterna. I Örkelljunga 
har delar av väg 24 lagts om till att bli en del av 
gamla E4:an. Vägen är farligt godsled som krä-
ver skyddsavstånd och det är troligt att trafik-
mängden kommer att öka, se kap. Miljö, hälsa, sä-
kerhet och sårbarhet. För att förbättra situationen 
föreslås en östligare dragning för att minska trafi-
ken genom bostadsområdet i norra delen av tätor-
ten, se även kap. Infrastruktur.

Örkelljunga centrum. Foto Stanislav Pytel.

Tätorten har ett gott näringslivsklimat. Flertalet 
industrier är idag lokaliserade utmed gam-
la väg E4. Största industriområdet är Norra 
Industriområdet och omfattar totalt 250 000 m². 
Nya industriområden för verksamheter som krä-
ver skyddsavstånd behövs och är lämpliga att pla-
ceras utmed väg E4 eftersom det är ett bra läge 
för marknadsföring och transporter (farligt gods-
led). Genom placering utanför tätorten störs inte 
tätortens bostadsområden av de negativa faktorer 
som finns i närheten av verksamhetsområden; sto-
ra byggnader, buller, utsläpp till luft, mark och vat-
ten m.m. Ytterligare en trafikplats från väg E4 vid 
Vedbyvägen skulle kunna ge förbättrade möjlighe-
ter att bygga ut verksamhetsområden längs med 
väg E4. En ny trafikplats är dock oerhört kostsam. 
De föreslagna nya verksamhetsområdena kan även 
nås genom att köra av väg E4 vid Skåneporten 
och först köra väg 24 mot Hässleholm för att se-
dan vända och ta Hässleholmsvägen tillbaka mot 
Örkelljunga. 

1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin. 
2. Örkelljunga kommun (2005). Södra Europabanan genom Örkelljunga kommun. 
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Även väg 24 är farligt godsled, dessutom entréväg 
till det befintliga Norra industriområdet. Detta gör 
att också väg 24 kan vara lämplig för nya verksam-
hetsetableringar med placering främst invid tät-
ortsentréerna. Det blir viktigt hur nya områden 
utformas här eftersom de ger förstaintrycket till 
småstaden. Läs även i kap. Näringsliv, turism och 
service, Infrastruktur och Miljö, hälsa, säkerhet 
och sårbarhet.

Kommunens hjärta
Örkelljunga har en god kommunal och kommersi-
ell service, bl.a. gymnasieskola, utbyggt bredband, 
fjärrvärme och god egen dricks- och avloppsvat-
tenförsörjning. Ett arbete med att försköna och ut-
veckla Örkelljunga centrum har påbörjats och fort-
sätter nu (2007) t.ex. med bostadsexploatering i 
det centrala kvarteret Ejdern. 

Genom en god kollektivtrafik och gång- och cykel-
stråk mellan centrum och den planerade tågstatio-
nen samt att detaljhandel och service koncentre-
ras till centrum ges förutsättningar för ett levande 
och attraktivt centrum. Örkelljunga förstärks som 
kommunens centralort och hjärta.

8
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Karta nr 43. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i 
Örkelljunga tätort (Örkelljunga kommun 2007).

Lärkesholmsområdet är ett fantastiskt rekreations-, natur- och kulturområde. Området blir mer tillgängligt för en mycket stor grupp människor när Europabanan och en tågstation vid 
Skåneporten förverkligas. Bilden ovan visar fossilt odlingslandskap i Lärkesholmsområdet.
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Karta nr 44. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Örkelljunga tätort (Örkelljunga kommun 2007).
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Allmänna intressen och regleringar 
Karta nr 44 redovisar de befintliga statliga, regi-
onala och kommunala intressen och regleringar 
(2007) som är underlag för översiktsplanens ställ-
ningstaganden som redovisas i karta nr 45. 

För ytterligare information om de olika intresse-
na och regleringarna se respektive ämneskapitel; 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse m.fl. och i Sammanfattningen.
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Ställningstagandena för Örkelljunga tätorts ut-
byggnad inverkar inte negativt på något riksin-
tresse eller regionalt eller i naturvårdsplanen 
markerat natur- eller fritidsintrese, däremot på-
verkas strandskyddet runt Hjälmsjön och till 
viss del vid Pinnån. Dessutom tangerar verksam-
hetsutbyggnaden och Europabanan till viss del  
Lärkesholmsområdet, se vidare under ställnings-
taganden och konsekvenser.

Ställningstaganden och konsekvenser 
Karta nr 45 redovisar ställningstaganden för 
Örkelljunga tätorts framtida mark- och vattenan-
vändning, se vidare i tabellen med ställningsta-
ganden och konsekvenser på nästa sida. 

För ytterligare information om de olika ställning-
tagandena se respektive ämneskap. Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. 
och i Sammanfattningen.

ÖRKELLJUNGA

TÄTORTER

Karta nr 45. Kommunala ställningstaganden för Örkelljunga tätort. 
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att invånarantalet i tätorten ökas med i genomsnitt ca 100 invånare per 
år.

att en fördjupad översiktsplan tas fram för mer kunskapsunderbyggda 
ställningstaganden för utveckling och bevarande av Örkelljunga tätort 
och att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergri-
pande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i 
utvecklingsarbetet. 

att Örkelljunga tätorts centrumutveckling fortsätter med väl samman-
hållen bebyggelse för handel, service och lägenheter för bl.a. seniorbo-
ende samt attraktiva allmänna mötesplatser och en god tillgänglighet 
för gående, cyklister, kollektivtrafik och med bil och att Örkelljunga 
tätorts centrums betydelse för handeln blir en tydlig motvikt till större 
handelsplatser i regionen.

kommer tätorten att uppnå ett invånarantal som långsiktigt säkrar 
kommersiell och annan service.

kommer Örkelljunga tätort att utvecklas, utökas och stärkas som 
centralort.

kommer tätortsutbyggnad att ske vid redan etablerade infrastrukturer, 
servicefunktioner och kollektivtrafik.

att upplevelsestråk skapas som knyter samman Örkelljunga tätort med 
Hallandsåsen, Åsljunga, Lärkesholmsområdet, Eket, Grytåsa samt runt 
Hjälmsjön. 

att Pinnåområdet skyddas som kommunalt naturreservat och att 
Hjälmsjöns och Pinnåns vatten blir mer synliga och tillgängliga för 
allmänheten. 

att Örkelljunga tätorts bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift 
uppdateras och bevarandsvärda hus skyddas.

kommer tätortsnära natur att bevaras och upplevelsevärdena i tätorten 
att öka och värdefulla vattenområden att lyftas fram och göras mer 
tillgängliga.

kommer kulturmiljöskriften att kunna användas som turistinformation, 
i skolundervisningen och som underlag för rådgivning, bygglovsgransk-
ning och detaljplaneläggning.

kommer plan- och bygglagen och miljömålet God bebyggd miljö att 
efterlevas.

att Örkelljunga tätorts redan byggda delar förtätas samt att tät-
orten byggs ut med relativt stora tomter för bostadsändamål utmed 
gamla E4:an, runt Hjälmsjön samt norr om tätorten i enlighet med 
ställningstagandekartan.

att bostadstomter runt Hjälmsjön inklusive viss del av Pinnån går före 
strandskyddet utan att för den skull göra avkall på allmänhetens möjlig-
heter att gå längs med vattnet, ner till och runt sjön.

att  en  lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på 
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.

kommer fler natur- och sjönära bostadstomter med goda pendlingsmöj-
ligheter att kunna etableras.

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostads-
tomter runt Hjälmsjön. 

kommer nybebyggelse att  säkras  gällande översvämningsrisk.

att Örkelljunga tätort får goda kollektivtrafikförbindelser med kom-
munens övriga tätorter  genom närtaxi/buss och med större orter i 
regionen genom att det etableras en pendeltågstation utmed den 
föreslagna järnvägsdragningen vid Skåneporten och att i samband med  
att  järnvägsdragningen genomförs ge Skånespåret en ny sträckning på 
den gamla banvallen.

kommer Lärkesholmsområdet att tangeras av  järnvägsdragningen, 
men endast en mindre ny negativ påverkan då den föreslagna sträck-
ningen håller sig så nära E4:an som topografin och järnvägstekniken 
tillåter. 

att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande 
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter 
placeras utanför tätorten invid  Skåneporten vidare sydväst om väg 24 
(utan att gå närmare Lärkesholmsområdet än gränsens som bildas av 
väg 24 och järnvägsdragningen) samt fortsätta längs med väg E4 åt 
sydväst.

att möjligheterna utreds att tillskapa mer attraktiv verksamhetsmark 
ännu längre åt sydväst längs med väg E4 och att göra  verksam-
hetsmarken tillgängligare från väg E4 genom en ny trafikplats vid 
korsningen Vedbyvägen/väg E4.

att en mindre del av farligt godsvägen väg 24 ges en östligare dragning 
och att ett nytt verksamhetsområde tillskapas i den norra delen av 
Örkelljunga tätort.

kommer fler verksamheter med goda exponerings- och transportmöj-
ligheter att kunna etableras och mer lättillgänglig verksamhetsmark att 
kunna etableras längs med väg E4.

kommer Örkelljunga småstad att synas bättre från väg E4 och verksam-
hetsområdena att bilda entréer till tätorten.

kommer Hässleholmsvägen och Vedbyvägen att behöva regleras så att 
tung trafik inte kommer in i centrala Örkelljunga.

kommer de boende invid väg 24 i den norra delen av tätorten få bättre 
boendeförutsättningar och vägen kan anpassas för de oskyddade 
trafikanterna.

kommer Lärkesholmsområdet och Sonnarpsbacken att beröras av de 
nya verksamhetsområdena.
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Skånes Fagerhult
Skånes Fagerhult bebos år 2007 av ca 900 invåna-
re. Tätorten ligger längs med den historiska riks-
vägen helt nära gränsen mot Småland, med bebyg-
gelsen vackert belägen i skogsbygden. Tätortens 
centrala delar ligger mellan två sjöar, vilket ger or-
ten fantastiska utvecklingsmöjligheter för attrak-
tiv, vattennära bostadsbebyggelse och vackra, vat-
tennära allmänna platser, parker, gaturum och 
gång- och cykelvägar. 

Skånes Fagerhults omgivningar liksom vissa tät-
ortsnära områden, erbjuder rika rekreations-
möjligheter i en omväxlande och vacker natur. 
Värdefulla rekreations- och naturområden be-
skrivs i kommunens Naturvårdsplan1, se även kap. 
Värdefulla områden och miljöer. 

Det finns goda möjligheter för bad bland annat 
vid den kommunala badplatsen vid Fedingesjön. 
Vidare finns det tillgång till fritidsfiske i 
Fedingesjön, Gylet och Fagerhultssjön. I Skånes 
Fagerhult finns även ett litet sportflygfält, på 
gräsbana, för ultralätta plan, hängglidare, drak-
flygning och dylikt. Om flygfältet någon gång skul-
le läggas ner borde dock möjligheten att etable-
ra bostadsbebyggelse här prövas eftersom området 
ligger mycket naturskönt på en sluttning ner mot 
Fedingesjön. En kombination med boende som har 
egna flygplan och därför vill bo nära flygplatsen 
är en spännande möjlighet. Bullerproblematiken, 
tillgängligheten för allmänheten m.m. måste dock  
undersökas. En bullermatta för flygplatsen finns 
redovisad på karta nummer 40.

Söder och öster om Skånes Fagerhult finns tre vär-
defulla naturområden; en myr utan namn syd-
ost om Fagerhult, Södra Flåssmyr och Järingen. 
Skånes Fagerhult kan knytas samman med om-
givningen genom att de befintliga stråken för-
bättras med gång- och cykelmöjligheter, längs 
Healtebäcken, gamla banvallen och befintliga vä-
gar och stigar. Genom dessa upplevelsestråk kan 
Köphultasjön, Fäjemyr, som är ett värdefullt myr-
område, samt Värsjön och Krångelbygget, som 
båda har ett mångskiftande natur- och kulturland-
skap, bli tillgängligare för allmänheten.

Kulturmiljöinventering
År 1985 gavs en kulturmiljöskrift2 ut om Skånes 
Fagerhults tätort ut, se inventeringskarta nr 46. 
Varje byggnad har bedömts med hänsyn till egen-
värde, miljövärde och ålder. Bedömningen av 
byggnadernas kulturhistoriska värde har gjorts 
enligt en fyrgradig skala. Klass 1-byggnad eller 
miljö av omistligt värde, klass 2-byggnad eller mil-
jö av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt vär-
de, klass 3-byggnad eller miljö av kulturhistoriskt 
eller miljömässigt värde och klass 4 byggnad av 
miljömässigt värde. Dessutom har gaturum, par-
ker och andra miljöer av särskilt värde  marke-
rats. Inventeringen är gammal och bör därför upp-
dateras. Därefter bör de värdefulla miljöerna ges 
skydd.

Flygfoto över Skånes Fagerhult Foto Henrik Nilsson..

1. Örkelljunga kommun (1998). Naturvårdsplan. 
2. Örkelljunga kulturnämnd (1985). Kulturmiljöer i Skånes Fagerhult.
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Karta nr 46. Bebyggelseinventering i Skånes Fagerhult ur skriften 
Kulturmiljöer i Skånes Fagerhult (Örkelljunga kulturnämnd 1985).

Sjönära bostäder
Bostadsbeståndet utgörs av såväl en- som fler-
familjshus samt radhus. Sydöst om Fedingesjön 
finns en antagen detaljplan Fedingestrand, för 
20 bostäder i direkt anslutning till sjön, som nu 
håller på att genomföras (2007). Nya bostads-

miljöer är lämpliga vid Fedingesjön då här finns 
vackra vyer över sjön och goda rekreationsmöj-
ligheter, men även längs gamla E4:an och väster 
om tätorten är det lämpligt att bygga ut tätorten. 
Flygfältet begränsar lämplig tätortsbebyggelse åt 
norr och väg E4 åt öster. Flygplatser för motordriv-
na luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per ka-
lenderår äger rum ska anmälas till kommunen en-
ligt miljöbalken. Ingen anmälan eller klagomål på 
buller har inkommit till miljöenheten angående 
sportflygfältet.

Skånes Fagerhults kyrka är kyrkligt kulturminne. 

Attraktionen i Skånes Fagerhult är att kunna bo 
mellan och runt de två sjöarna, men hur nära vatt-
net? Fedingesjöns vattennivå ligger 107 möh. Norr 
om sjön finns inga höjdlinjer karterade. Ingen 
byggnation inom de höjdkarterade områdena lig-
ger under 108 möh men några ligger nära 108-
linjen och strandkanten längs med flygfältet är 
låg, här ligger 109-metersgränsen ca 50 m från 
vattenbrynet. Fagerhultssjön ligger 107,7 möh. 
Scoutstugan, Räddningsstationen och ytterligare 
en byggnad ligger på strax över 108 möh emedan 
all annan bebyggelse ligger över ca 109 möh. Söder 
om sjön finns ett markområde som ligger under 
109 möh som skulle kunna vara känsligt för över-
svämning och därför har undantagits för tätortsut-
byggnad på ställningstagandekartan.

Vid Fedingesjöns utlopp finns ett dämme, utan 
detta dämme skulle sjöns yta normalt ligga ca 30-
40 cm lägre. Detta i kombination med ett litet till-
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rinningsområde för sjön gör att det  bedöms vara 
liten risk att sjön stiger särskilt mycket över nor-
malnivån, 109 möh bör därför räcka väl för att kla-
ra översvämningsriskerna. För vidare informa-
tion se Kartläggning av översvämningar1 och kap. 
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. 

Kommunikation
I takt med tätortsbyggnaden bör även gång- och 
cykelvägnätet ses över och kompletteras och buss-
hållplatser placeras ut längs med ryggraden. Vid 
exploatering av ny bostadsbebyggelse i västra 
Skånes Fagerhult bör den 130 kV kraftledningen 
som passerar tätorten grävas ner. E4:an begränsar 
tätortsutbyggnaden i öster. Skånes Fagerhult har 
en god tillgänglighet med bil till omkringliggande 
orter och regioner p.g.a. utbyggnaden av E4:an  
öster om tätorten. Den gamla E4:an är numera en 
lokal förbindelseled mellan tätorterna. I Skånes 
Fagerhult föreslås den få stadskaraktär, liknande 
den Kungsvägen har fått, vilket bidrar till att skapa 
centrumutveckling och en god boendemiljö. 

Lokalbuss/närtaxi till den planerade tågstatio-
nen vid Skåneporten och sedan tåg antingen till 
regionala målpunkter eller via Helsingborg till 
Hamburg eller mot Stockholm skulle knyta Skånes 
Fagerhult till ett stort omland. Bussförbindelse 
finns idag (2007) 9 t.o.r/dag till Markaryd. 
Markaryds kommun arbetar, genom Skåne nord-
ost, för en öst-västlig pågatågförbindelse på den 
befintliga järnvägen genom kommunen och för 
förbättrade bussförbindelser, en t.o.r./dag (2007) 
med Halmstad vilket skulle gagna boende i Skånes 
Fagerhult. Goda bussförbindelser, halvtimmestra-
fik, finns redan mellan Markaryd och Hässleholms 
tågstation på stambanan.

Skånes Fagerhults samhälle. 

Centrum och service
Möjlighet finns att skapa ett vackert centrum, som 
sträcker sig från Fagerhultssjön till Fedingesjön, 
vilket förstärker ortens kvaliteter och knyter sam-
man tätortens olika områden. Här finns goda 
möjligheter till förtätningar av bebyggelsen och 
utökning av servicen. I tätorten finns (2007) livs-
medelsaffär, bank, kollektivtrafik och tillgång till 
bredband med god överföringskapacitet. Skånes 

Fagerhult har god vatten- och avloppsförsörjning. 
Det finns planer på att öppna ett fjärrvärmeverk 
i privat regi, vilket ger möjlighet att energiförsör-
ja ny tätortsbebyggelse och minska oljeberoendet. 
Med fjärrvärme skulle även Skånes Fagerhult kun-
na få strategiskt placerade värmebänkar som kan 
främja mötesplatser för social samvaro.

Industri och hantverk
Skånes Fagerhult har väl utvecklade verksamheter. 
Flertalet av ortens många större industrier är lo-
kaliserade utmed eller i anslutning till Ringvägen 
eller Junexvägen. Inne i Skånes Fagerhults tätort 
bör ingen ny industrimark etableras. Verksamheter 
som tar stort utrymme och som kräver skyddsav-
stånd och/eller mycket transporter bör ligga i an-
slutning till motorvägen. Vid trafikplats 73 öster 
om tätorten finns ett helt nytt stort industriområde 
med mycket mark för nyetableringar med goda ex-
poneringsmöjligheter mot väg E4 (2007). 
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Junexvallen är uttagen som värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen 
2004 och presenteras i skriften 99 Skånska kulturmiljöer.

1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin. 
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Allmänna intressen och regleringar 
Karta nr 48 redovisar befintliga statliga, regi-
onala och kommunala intressen och reglering-
ar (2007) som är underlag för översiktsplanens 
ställningstaganden. 

För ytterligare information om de olika intresse-
na och regleringarna se respektive ämneskapitel 
Infrastrukturer m.fl. och i Sammanfattningen.

Karta nr 48. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Skånes Fagerhult (Örkelljunga kommun 2007).
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Ställningstaganden  och konsekvenser
Karta nr 49 redovisar ställningstaganden för 
Skånes Fagerhults framtida mark- och vattenan-
vändning, läs vidare i tabellen med ställningsta-
ganden och konsekvenser på nästa sida. 

För ytterligare information om de olika ställning-
tagandena se respektive ämneskapitel Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. 
och i Sammanfattningen.

Ställningstagandena för Skånes Fagerhult inverkar 
inte negativt på riksintressena, däremot påverkas 
t.ex. strandskyddet runt Fedingesjön.

Föreslagen tätortsutbyggnad håller sig utanför den 
på karta 40 redovisade bullermattan för sport-
flygfältet. En mer detaljerad bullerutredning be-
döms krävas vid detaljplanering i flygplatsens 
närområden.

Karta nr 49. Kommunala ställningstaganden för Skånes Fagerhult.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att en fördjupad översiktsplan tas fram för mer kunskapsunderbyggda 
ställningstaganden för utveckling och bevarande av Skånes Fagerhult 
t.ex. måste påverkan på/av sportflyget på tätortsutbyggnaden granskas 
mer i detalj. 

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergri-
pande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i 
utvecklingsarbetet.

att Skånes Fagerhults centrumutveckling fortsätter med väl samman-
hållen bebyggelse för handel, service och lägenheter för bl.a. seniorbo-
ende samt vackra allmänna mötesplatser och en god tillgänglighet för 
gående, cyklister, kollektivtrafik och med bil.

att centrum i Skånes Fagerhult förtätas och görs mer attraktivt och 
tillgängligt mellan Fedingesjön och Fagerhultssjön samt utmed gamla 
väg E4 som görs om till en stadsgata. 

att handeln i centrum värnas och utvecklas.

kommer Skånes Fagerhult att utvecklas och stärkas.

kommer tätortsutveckling ske vid redan etablerad infrastruktur, service 
och kollektivtrafik.

att upplevelsestråk skapas som knyter samman Skånes Fagerhult med 
Markaryds kommun, Hässleholms kommun, Krångelbygget, Värsjön och 
Skånes Värsjö samt runt Fedingesjön och Fagerhultssjön. 

att Fedingesjöns, Fagerhultssjöns och Healtebäckens vatten blir synli-
gare och tillgängligare för allmänheten.

att Skånes Fagerhults bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift 
uppdateras.

kommer värdefulla vattenområden att lyftas fram och göras mer 
tillgängliga och upplevelsevärdena i tätorten att öka.

kommer materialet att kunna användas som turistinformation,  i skol-
undervisningen och som underlag för rådgivning, bygglovsgranskning 
och detaljplaneläggning.

kommer plan- och bygglagen och miljömålet God bebyggd miljö att 
följas.

att tätortsutbyggnad prioriteras med relativt stora villa-
tomter utmed gamla väg E4 och vid Fedingesjön i enlighet med 
ställningstagandekartan.

att det i centrum ges möjlighet till tätare och högre bostadsbebyggelse 
med olika upplåtelseformer.

att bostadstomter prioriteras framför strandskyddet runt Fedingesjön 
utan att för den skull göra avkall på allmänhetens möjligheter att gå 
runt sjön.

att  en  lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på 
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.

kommer fler naturnära och sjönära bostadstomter med goda pendlings-
möjligheter att kunna etableras.

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostads-
tomter runt Fedingesjön.

kommer exploatering av bostadsbebyggelse i västra Skånes Fagerhult 
och utbyggnad av Europabanan att innebära att den 130 kV kraftled-
ning som passerar tätorten måste grävas ned.

kommer sportflygplatsens framtida expansionsmöjligheter kunna 
komma att begränsas på grund av utökning av bullermattans 
utbredning.

kommer nybyggnation att säkras gällande översvämningsrisk.

att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande 
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter 
placeras utanför tätorten invid av- och påfart till väg E4, trafikplats 73.

kommer fler verksamheter med goda exponerings- och transportmöj-
ligheter att kunna etableras.

att fortsatt utredning görs genom tillägg/fördjupning av ÖP07 
beträffande vindkraftsetableringsmöjligheterna, som exempel måste 
påverkan på/av sportflyget granskas.

kommer möjlighet att ges för produktion av ren elenergi på lämplig 
plats i Skånes Fagerhults närhet.
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Åsljunga
I Åsljunga bor ca 700 invånare (år 2007). Tätorten 
ligger vid väg E4 ca 7 km nordost om Örkelljunga. 
Åsljunga ligger i skogsbygden och erbjuder rika 
möjligheter till rekreation i en omväxlande och 
vacker natur. Värdefulla rekreations- och natur-
områden beskrivs även i kap. Värdefulla områ-
den och miljöer. Längs Hallandsåsens sydsluttning 
finns ett stort sammanhängande bokskogsområ-
de som leder vidare på Skåneleden genom Åsljunga 
mot Värsjön. Stora delar av skogen är vandrarvän-
lig och innehåller anlagda stigar. Längre västerut 
ligger Spångabygget som är ett kombinerat natur- 
och kulturlandskap som huvudsakligen består av 
betade f.d. åkrar och skogslyckor. Åsljungasjön er-
bjuder goda möjligheter för bad och fiske.

Ett delat samhälle
Samhället klyvs i två delar av den breda gamla E4:
an som numera är en lokal förbindelseled. Genom 
att minska gamla E4:ans vägbredd och anpassa 
den till tätortsmiljön kan det befintliga centrumet 
stärkas och de två tätortsdelarna knytas samman. 
Genom att ge gamla E4:an gång- och cykelmöjlig-
heter kan Åsljunga bindas samman med kommu-
nens övriga tätorter genom en cykelautostrada. 
Väg E4 är av riksintresse och ger god tillgänglighet 
till omkringliggande orter och regioner med bil. 
Närmaste av- och påfart, trafikplats Skåneporten, 
ligger ca fem km söder om Åsljunga centrum. 

Närhet till Skåneporten
Vid Skåneporten finns goda framtidsmöjlighe-
ter för etablering av skrymmande industriell verk-
samhet som kräver skyddsavstånd. Genom att eta-
blera fler busshållplatser längs ryggraden som är 
anpassade för arbetspendling kan tätorten få en 
god tillgänglig kollektivtrafik med omkringlig-
gande tätorter och möjlighet till anslutning till 
framtida tågstation i Örkelljunga tätort. Eftersom 
Skåneporten, med sina framtida arbetsplatser, 
kommersiella service och kollektivtrafik, inte lig-
ger längre än ca fem km från Åsljunga bör även  
gång och cykelförbindelser hit ses över.

Bebyggelsen breder ut sig mellan Åsljungasjön och 
den östligaste utlöparen av Hallandsåsen, som re-
ser sig 74 meter över sjöns yta. Åsen och det små-
kuperade landskapet vid dess fot är till största de-
len täckta av skog. Öppen mark finns endast i ett 
smalt stråk öster om Åsljunga längs vägen till 
Skånes Värsjö. I södra delen av tätorten finns res-
terna av Åsljunga äldsta bys gårdsbebyggelse 
från början av 1800-talet längs den gamla bygatan, 
uppblandade med äldre villor från 20- och 30-ta-
let. Norr om gamla E4:an ligger gamla banvallen. 
Området norr och nordväst om stationen är sam-
hällets tyngdpunkt med affärer, småkyrka, några 
industrier samt äldre villabebyggelse. På den skog-
bevuxna sluttningen i norr ligger en hel del villor, 
däribland många fritidshus. De senare liksom 
bl.a. anläggningen Åsljungagården, påmin-
ner om den roll Åsljunga har haft och fortfaran-

Flygfoto över Åsljunga. Foto Henrik Nilsson.
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de har som rekreations- och turistort. I slutet på 
1950-talet uppfördes von Reisers Skola. Närmast 
gamla E4:an ligger en rad industribyggnader och 
flerfamiljshus. 

Det finns möjlighet att etablera ny tätortsbebyg-
gelse i östra delen av tätorten, längs gamla E4:an. 
Även norrut längs befintliga vägar, och i anslutning 
till befintlig bebyggelse, finns det möjlighet att eta-
blera nya bostäder. Den nya motorvägen begränsar 
möjligheterna att bygga ut tätorten mot sydöst. 

Åsljungasjöns vattennivå ligger 87,4 möh. Den 
nordvästra delen upp till gamla E4:an är en igen-
växande sjödel. Bollplanen med omklädningshus 
som ligger strax över 88 möh har upprepade pro-
blem med översvämningar. Ytterligare ett hus, be-
läget på Ånhultsvägen, ligger lågt. All övrig bygg-
nation ligger på över 90 möh enligt kommunens 
kartunderlag. Det finns en pågående (tekniska en-
heten 2007) utredning med syftet att rensa upp i 
utflödet från Åsljungasjön för att säkra fotbollspla-
nen och husen från översvämningar. Se även kap. 
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. För vidare 
information se Kartläggning av översvämningar1. 

Åsljunga samhälle.

Kulturmiljöinventering
År 1990 trycktes en kulturmiljöskrift2 om Åsljunga 
tätort, se inventeringskarta nr 49. Inventeringen 
har varit selektiv, vilket innebär att endast vis-
sa utvalda fastigheter eller miljöer är beskrivna 
och dokumenterade. Varje byggnad har bedömts 
med hänsyn till egenvärde, miljövärde och ålder. 
Bedömningen av byggnadernas kulturhistoris-
ka värde har gjorts enligt en tregradig skala. Klass 
1-byggnad eller miljö av omistligt värde, klass 2-
byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt el-
ler miljömässigt värde och klass 3-byggnad eller 
miljö av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. 

Karta nr 50. Befintlig kulturmiljöinventering Åsljunga ur skriften 
Kulturmiljöer i Åsljunga (Örkelljunga kulturnämnd 1990).

Dessutom har gaturum, parker och andra miljö-
er av särskilt värde markerats. Inventeringen bör 
uppdateras och de kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöerna bevaras. 

Fritidsområden
Det finns en gång- och cykelförbindelse runt 
Åsljungasjön och i dess södra strandkant sträcker 
sig Skåneleden. Denna förbinder Åsljunga med 
Hallandsåsen och Lärkesholmsområdet som bl.a. 
är ett Natura 2000-område samt har stort kultur-
historiskt värde och vidare mot Värsjön. 

Åsljungasjön med vandringsled.

Norr om Åsljunga ligger, i ett band av sjöar och 
åar, fritidshusområdena Sjöhultet och Sonnarp. 
Det finns möjligheter att sammanbinda Åsljunga 
och dess rekreationsområden med Örkelljunga, 
Skånes Värsjö samt fritidshusområdena norr om 
tätorten genom upplevelsestråk längs befintliga 
vägar, gamla banvallen och Pinnån. 

1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin.  
2. Örkelljunga kulturnämnd (1990). Kulturmiljöer i Åsljunga.
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Karta nr 51. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i 
Åsljunga (Örkelljunga kommun 2007).

Åsljungabäret.

Åsljunga badplats med hopptorn.

Bra cykelvägar förbinder kommunens tätorter.
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 52 redovisar befintliga statliga, regi-
onala och kommunala intressen och reglering-
ar (2007) som är underlag för översiktsplanens 
ställningstaganden.

För ytterligare information om de olika intresse-
na och regleringarna se respektive ämneskapitel; 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse m.fl. och i Sammanfattningen.

Karta nr 52. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Åsljunga (Örkelljunga kommun 2007).
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Ställningstaganden och konsekvenser 
Karta nr 53 redovisar ställningstaganden för 
Åsljungas framtida mark- och vattenanvändning, 
läs vidare i tabellen med ställningstaganden och 
konsekvenser på nästa sida. 

För ytterligare information om de olika ställning-
tagandena se respektive ämneskapitel; Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. 
och i Sammanfattningen.

Karta nr 53. Kommunala ställningstaganden gällande Åsljunga. 

Ställningstagandena för Åsljunga inverkar inte ne-
gativt på riksintressena, däremot påverkas t.ex. 
strandskyddet runt Åsljungasjön.

ÅSLJUNGA

TÄTORTER



80

Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergri-
pande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i 
utvecklingsarbetet.

att Åsljungas centrum förtätas och utvecklas med väl sammanhållen 
bebyggelse för handel, service och lägenheter samt vackra publika 
platser och en god tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik 
och med bil.

att centrum i Åsljunga görs mer attraktivt och tillgängligt, t.ex. genom 
att gamla väg E4 görs om till stadsgata.

kommer Åsljunga att utvecklas och stärkas.

att tätorten byggs ut med relativt stora bostadstomter, utmed gamla 
väg E4, runt Åsljungasjön ner mot Örkelljunga och Skåneporten 
samt norr om tätorten mot fritidshusområdena i enlighet med 
ställningstagandekartan. 

att nya bostadstomter prioriteras framför strandskyddet runt 
Åsljungasjön utan att för den skull göra avkall på allmänhetens möjlig-
heter att gå runt sjön.

att  en  lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på 
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.

kommer fler naturnära och rekreationsnära bostadstomter med goda 
pendlingsmöjligheter att kunna etableras. 

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostads-
tomter runt Åsljungasjön.

kommer nybyggnation att säkras mot översvämningsrisk.

att upplevelsestråk skapas som knyter samman Åsljunga med fritids-
husområdena Sjöhultet och Sonnarp, Hallandsåsen, Vemmentorpasjön, 
Gårdssjön, Hultasjön, Lärkesholmsområdet, Skånes Värsjö och 
Örkelljunga tätort samt runt Åsljungasjön. 

att Åsljungasjöns och Pinnåns vatten blir synligare och tillgängligare för 
allmänheten.

att det ges goda möjligheter att vidareutveckla frilufts- och rekreations-
näringen i och i närheten av Åsljunga.

att Skånespåret ges en ny sträckning på den gamla banvallen och att 
Skåneleden ges en ny sträckning vid Lärkesholmsområdet i samband 
med att Europabanan byggs.

att Åsljungas bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift uppdateras.

kommer upplevelsevärdena i tätorten att öka.

kommer värdefulla vattenområden att lyftas fram och göras mer 
tillgängliga.

kommer skriften att kunna användas som turistinformation, i skolun-
dervisningen och som underlag för rådgivning, bygglovsgranskning och 
detaljplaneläggning.

kommer plan- och bygglagen och miljömålet God bebyggd miljö att 
efterlevas.

att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande 
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter 
placeras utanför tätorten invid tätortens av- och påfart till väg E4, 
Skåneporten.

att gång- och cykelmöjligheterna från Åsljunga till  Skåneporten, med  
kommersiell service, arbetsplatser och framtida tågstation ses över.

kommer verksamheter med goda exponerings- och transportmöjlig-
heter att kunna etableras tillgängliga per cykel från Åsljunga.
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Eket
Eket längs väg E4 är den sydligaste tätorten i kom-
munen och bebos av ca 400 invånare (2007). 
Tätorten ligger i Rya socken, ca 8 km söder om 
kommuncentrat Örkelljunga. I Eket finns fle-
ra fornlämningar och fornlämningsområden 
som är av nationell betydelse. Detta visar att trak-
ten runt Eket historiskt sett har varit mer bebodd 
än resten av kommunen. Landskapet kring Eket är 
kuperat och variationsrikt, med både skog, åker- 
och betesmark.

Naturskön omgivning
Ekets omgivningar erbjuder rika möjligheter till 
rekreation och upplevelser. Värdefulla rekreations- 
och naturområden beskrivs i kap. Värdefulla om-
råden och miljöer. Här kan nämnas en elbelyst 
motionsslinga, fotbollsplaner, orienteringskartor 
och en 18-håls golfbana som är på väg (2007) att 
utökas med nio hål och ca 60 stycken bostadshus 
genom golfanläggningen Woodlands Country Club. 

 

Kulturhistoria
I Eket finns Rya kyrkoruin samt friluftsmuseet 
Ingeborrarp med byggnadsminnesmärkt gårds-
bebyggelse från 1700-talet. Rya kyrkoruin med sin 
vackra omgivning används sommartid för guds-
tjänster, bröllop, dop m.m. samt under högsom-
maren som vägkyrka. Friluftsmuseet bjuder på 
både nationellt intressanta kulturupplevelser och 
restaurang. 

Ingeborrarps friluftsmuseum.

Flygfoto över Eket. Foto Henrik Nilsson.
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Kulturmiljöinventering
År 1991 gavs en kulturmiljöskrift1 om Ekets tät-
ort ut, se inventeringskarta nr 54. Varje byggnad 
har bedömts med hänsyn till egenvärde, miljö-
värde och ålder. Dessutom har gaturum, par-
ker och andra miljöer av särskilt värde noterats. 
Inventeringen bör uppdateras och de kulturhisto-
riskt värdefulla miljöerna bevaras. 

Rya kyrkoruin.

Genom att utveckla stråken med gång- och cy-
kelframkomlighet längs Pinnån, gamla banval-
len och befintliga vägar och stigar kan Eket knytas 
samman med golfbanan och Grytåsaområdet. 

Karta nr 54. Bebyggelseinventering i Eket ur skriften Kulturmiljöer i 
Eket (Örkelljunga kulturnämnd 1991).

Kungsvägen
Genom Eket går den uråldriga färdvägen mel-
lan Helsingborg och Stockholm, ofta kallad 
Kungsvägen. Järnvägens tillkomst vid förra sekel-
skiftet kom att utgöra språngbrädan för samhällets 
utveckling. Tomter avstyckades och hus uppfördes 
längs med de befintliga vägarna, i huvudsak den 
historiska gamla landsvägen. 

Bostäder
I Eket finns fortfarande en del av träarkitektu-
ren från sekelskiftet kvar. Många hus är av tradi-
tionell typ, låga, långsmala enplansgatuhus med 
branta sadeltak. Under 30- och 40-talet uppför-
des villor i egnahems-stil i Eket, enkla men gedig-
na trähus. Under 60-, 70- och 80-talet uppfördes 
flera enfamiljshus, som kan sägas representera en 
god vardagsarkitektur. Öster om väg E4 ligger fri-
tidsbostadsområdet Björkliden och golfbanan med 
Woodlands Country club och detaljplan för ca 60 
bostadshus samt kulturmiljön Ingeborrarp med 
byggnadsminnet Ingeborrarpsgården som 
stammar från 1700-talets början.

Hus på Woodlands Country Club.

De nya bostadshusen på golfbanan är ritade av 
arkitekten Henning Larsens arkitektkontor och 
byggs på pelare och placeras in varsamt i miljön. 
Woodlands Country Club har planer på ytterli-
gare expansion i golfområdet. 
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1991) Kulturmiljöer i Eket.
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Golfrestaurangen vid golfbanan utanför Eket.

Ny bebyggelse kan etableras i västra och nordväst-
ra delen av tätorten med närhet till service och kol-
lektivtrafik. Vägverket arbetar för en tillgänglig-
hetsanpassad ny busshållplats på väg E4 mitt för 
kyrkan (2007) vilket kommer att innebära att bus-
sarna istället för att gå inom Eket tar den snabbare 
motorvägen. I samband med att ny bebyggelse eta-
bleras norrut längs med ryggraden behöver ytterli-
gare en busshållplats tillskapas. 

Motorvägen, väg E4, öster om tätorten bildar en 
tydlig barriär med sin bullerzon och fysiska sträck-
ning. Fritidsbostadsområdet Björkliden, golfbanan 
med detaljplan för nya bostadshus och kulturmil-
jön i Ingeborrarp är avskärmade från tätorten. 

Väg E4 medger inte några tätortsutbyggnader öst-
erut eventuellt skulle tystlåtna verksamheter som 
inte kräver så mycket transporter kunna tillåtas 
på den smala remsan mellan tätorten och väg E4. 
I samband med att Europabanan exploateras skul-
le en alternativ sträckning av väg E4 kunna stude-
rats längs med Europabanans sträckning för att 
möjliggöra en mer sammanhållen tätort. Detta an-
ses dock inte som rimligt inom överskådlig framtid 
och får inte fördröja genomförandet av järnvägs-
dragningen. Det tas bara med här för att visa på al-
ternativ lösning. 

Industri och hantverk
Det dominerande industriföretaget är Ekets 
Mekaniska med anläggningar omedelbart nord-
väst om samt i tätortens centrum. Det finns en 
del mindre industrier utspridda nära den befintli-
ga tätortsbebyggelsen. Vid tätortsutbyggnad mås-
te buller- och skyddsavstånd beaktas till befintliga 
verksamhetsområden. 

Storskaliga, skyddsavståndskrävande verksam-
heter placeras lämpligast utmed väg E4, där det 
finns goda exponerings- och transportmöjlighe-
ter. Möjlighet till nya verksamhetsområden kan ut-
redas längs med väg E4 både söder och norr om 
Eket. Trafikplats nr 70, söder om Eket, är komplett 
men här kan ett nytt verksamhetsområde komma 
i konflikt med ett fornlämningsområde se karta nr 
55. Trafikplats 71, norr om Eket, skulle med för-
del kunna kompletteras med ytterligare en fil över 
bron och påfart åt norr för att tillgodose tillgäng-
ligheten för ett eventuellt nytt verksamhetsområ-
de här. 

Tätortens service är förhållandevis god med mat-
affär, skola och tillgång till bredband. Närheten till 
den växande (2007) Woodlandsanläggningen ger 
troligen stora möjligheter till nyetableringar t.ex. 
när det gäller servicenäringen (frisörer, städfirmor, 
massörer o.dyl.) och besöksnäringen (sightseeing, 
upplevelser o.dyl.). 
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 56 redovisar befintliga statliga, regi-
onala och kommunala intressen och reglering-
ar (2007) som är underlag för översiktsplanens 
ställningstaganden. 

För ytterligare information om de olika intresse-
na och regleringarna se respektive ämneskapitel; 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse m.fl. och i Sammanfattningen.

Karta nr 56. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Eket (Örkelljunga 2007).
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Ställningstaganden och konsekvenser 
Karta nr 57 redovisar ställningstaganden för Ekets 
framtida mark- och vattenanvändning t ex tätorts-
utbyggnad och utredningsområden för nya verk-
samhetsetableringar, läs vidare i tabellen med 
ställningstaganden och konsekvenser på nästa 
sida. 

Karta nr 57. Kommunala ställningstaganden gällande Eket. 
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För ytterligare information om de olika ställning-
tagandena se respektive ämneskapitel; Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. 
och i Sammanfattningen.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergri-
pande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i 
utvecklingsarbetet.

att Ekets centrum utvecklas med väl sammanhållen bebyggelse för 
handel, service och lägenheter, vackra allmänna gaturum och platser 
samt en god tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och med 
bil.

att den nya tillgänglighetsanpassade busshållplatsen på väg E4 mitt 
emot kyrkan, som vägverket arbetar med, realiseras.

att centrum i Eket görs mer attraktivt och tillgängligt utmed Riksleden 
och Kungsleden och att närheten till den växande golfbanan tas tillvara. 

kommer Eket att utvecklas och stärkas som en av pärlorna längs 
ryggraden.

att upplevelsestråk skapas som knyter samman Eket med Grytåsa, 
Ingeborrarpsgården, Rya kyrkoruin, golfbanan, fornminnen, fritidshus-
området Björkliden, Örkelljunga tätort och angränsande kommuner.

kommer upplevelsevärdena i och kring tätorten att öka.

att fornminnesområdena och den kulturhistoriskt värdefulla bebyg-
gelsen i anslutning till tätorten inventeras tas tillvara, skyddas och görs 
mera känd.

att Ekets bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift uppdateras.

kommer fornminnena och kulturmiljön att bevaras, skyddas och 
upplevas.

kommer skriften att kunna användas som presentbok, turistinformation 
i skolundervisningen och som underlag för rådgivning, bygglovsgransk-
ning och detaljplaneläggning.

kommer plan- och bygglagen och miljömålet God bebyggd miljö att 
följas.

att tätorten byggs ut med relativt stora bostadstomter, i västra och 
nordvästra delen av tätorten längs gamla väg E4.

kommer fler natur- och rekreationsnära bostadstomter med goda 
pendlingsmöjligheter att kunna etableras.

kommer bostadsområden i vissa lägen att hamna nära värdefulla 
fornlämningsområden. 

att i samband med att Europabanan byggs ges Skånespåret en ny 
sträckning på den gamla banvallen.

att Ekets Mekaniskas norra fabrik ska ha möjlighet att utökas mot 
nordväst.

att möjligheten att anlägga nya verksamhetsområden med krav på 
skyddszoner och transporttäthet utreds; ett verksamhetsområde norr 
om tätorten vid väg E4 och avfart 71 som då bör kompletteras med en 
påfart åt norr och ett verksamhetsområde söder om tätorten invid väg 
E4 och trafikplats 70.

kommer fler verksamheter med goda exponerings- och transportmöj-
ligheter att kunna etableras.

kommer verksamheter inne i Eket by ha möjlighet att flytta ut till mer 
exponerade och tillgängliga placeringar invid väg E4.

EKET

TÄTORTER
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Skånes Värsjö
Skånes Värsjö är den minsta tätorten längs med 
väg E4 med sina ca 100 invånare (2007). Skånes 
Värsjö ligger i ett skogs- och vattenlandskap mel-
lan Åsljunga, Värsjön, Gårdssjöarna och Skånes 
Fagerhult. Omedelbart öster om det lilla stations-
samhället går gamla E4:an som numera är en lo-
kal förbindelseled genom tätorten. Genom att för-
sköna dess utseende och minska vägbredden och 
ge möjlighet till förtätning med bostäder och servi-
ce skulle ett nytt centrum kunna tillskapas intill de 
befintliga husen längs vägen. 

Längs gamla E4:an ligger Värsjö kapell med klock-
stapel, som är ett kyrkligt kulturminne, och en del 
mindre villor. Större delen av bebyggelsen i väs-
ter skyms från vägen av vegetationen och det ku-
perade landskapet. En försiktig bebyggelseförtät-
ning här skulle göra tätorten mer synlig från gamla 
E4:an.

Ett mindre stationssamhälle
Det nuvarande samhället växte fram då Skåne-
Smålands järnväg byggdes på 1890-talet. Järn- 
vägen drogs några kilometer väster om den gam-
la bykärnan vid Värsjön och en liten håll- och last-
plats etablerades på linjen. Järnvägsstationen som 
idag är bostadshus och banvallen finns kvar som 
ett synligt kulturarv viktigt för möjligheten att 
orientera sig både i tid och rum.

Skånes Värsjö station numera bostadshus.

Det nya stationssamhället växte snabbt och kon-
kurrerade ut byn. Karaktären av mindre stations-
samhälle är i stort sett bevarad. Till de typiska 
inslagen hör stationsområdet och bebyggelsestruk-
turen med gatuhus, industribyggnader och en 
mera stadspräglad bebyggelse i form av större trä-
villor från tiden kring förra sekelskiftet. Ett 30-tal 
fastigheter ligger väl samlade på sluttningen ner 
mot gamla banvallen. 

Traditionell arkitektur
Fortfarande dominerar den för området tradi-
tionella trähusarkitekturen, och endast ensta-
ka moderna hus är insprängda i området närmast 
stationen.

Flygfoto över Skånes Värsjö. Foto Henrik Nilsson.
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Några träbyggnader blev reverterade eller klädda 
med sidiplattor på 1930- och 40-talen. I norra de-
len av tätorten och utmed gamla E4:an står en del 
egnahemsvillor från 40-talet.

Trähusbebyggelse och kulturmiljö
Skånes Värsjös gamla trähusbebyggelse är en vär-
defull miljö som bör tas väl omhand och utveck-
las varsamt. 1988 trycktes en kulturmiljöskrift1 om 
Skånes Värsjö, se karta nr 58. Inventeringen bör 
uppdateras och de kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöerna bevaras. 

Karta nr 58. Bebyggelseinventering i Skånes Värsjö ur skriften 
Kulturmiljöer i Skånes Värsjö och Yxenhult (Örkelljunga kultur-
nämnd 1988).

Värsjö bymiljö är, av länsstyrelsen, särskilt ut-
vald värdefull kulturmiljö, se karta nr 60. Skånes 
Värsjö, stationsbyn, med sin vackra trähusarki-
tektur, den gamla byns kulturmiljö, Värsjön och 
Gårdssjöarna har utvecklingspotential och bör gö-
ras mer kända. 

Värsjön
Gamla Värsjö by ligger delvis inom strandskydds-
område och Natura 2000-skyddat område vilket 
innebär skydd mot exploatering. 

Värsjön har i alla tider varit en mycket bra kräft-
sjö. År 2001 drabbades den tyvärr av ett kräft-
pestutbrott som slog ut hela beståndet. En återin-
troduktion av flodkräfta pågår sedan 2002. För att 
minska risken för smitt spridning (kräftpestspo-
rer) och förhindra ett nytt utbrott arbetar Värsjö 
fiskevårdsområdesförening gemensamt med 

Vattensektionen på Länsstyrelsen för ett skydds-
område. Området föreslås sträcka sig ca 1,5 km ut 
från och runt sjön och har fastställts 2008-08-042. 
Ett skyddsområde medför bl.a. förbud att ”utan fö-
regående desinfektering använda fiskeredskap, bå-
tar, maskiner eller andra föremål som har använts 
i vatten utanför området” se karta nr 6. 

Nya bostäder
Tätortsutbyggnaden bör även fortsättningsvis ske i 
stationsbyn. 

Möjlighet skulle kunna åstadkommas att väster om 
den gamla banvallen, uppföra nya bostäder som 
får ett vackert läge ner mot Skinningeholmssjön. 
Det är dock viktigt att allmänhetens gångmöjlig-
heter längs med vattnet tillgodoses och att land-
skapsbilden inte drastiskt förändas runt sjön. 

Det skulle även vara lämpligt att etablera nya bo-
städer öster om gamla E4:an och norr om tätorten 
mot Skånes Fagerhult. Nya E4:an begränsar vidare 
tätortsutbyggnad österut. 

Skånes Värsjö byagata.

I takt med att tätorten växer bör servicen förstär-
kas och ytterligare en busshållplats placeras längs 
med ryggraden. Detaljhandel och annan service 
kan med fördel etableras i ny centrumbebyggelse 
genom förtätning längs med gamla väg E4. 

Trafikplats 73
Väg E4 ger god tillgänglighet till omkringliggande 
orter. Närmaste av- och påfart, trafikplats 73, lig-
ger ca fyra km norrut i Skånes Fagerhult. Vid tra-
fikplats 73 finns goda möjligheter för etablering av 
skyddszonskrävande och skrymmande industriella 
verksamheter. Cykelmöjligheterna bör vara gena, 
säkra och belysta mellan Skånes Värsjö och detta 
arbetsområde.

SKÅNES VÄRSJÖ
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1988) Kulturmiljöer i Skånes Värsjö och Yxenhult. 
2. Skyddsområde kräfta. Beslut av Länsstyrelsen i Skåne Län, 2008-08-04, Dnr 623-4820308.
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Karta nr 59. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i 
Skånes Värsjö (Örkelljunga kommun 2007) 

Skånes Värsjö kapell är kyrkligt kulturminne.

Knutpunkt
Skånes Värsjö tätort kan knytas samman med 
gamla Värsjö by, Åsljunga, Skånes Fagerhult samt 
de riksintressanta naturmiljöerna Värsjön och 
Stensmyr genom att förstärka och utveckla stråken 
i grönområden, längs befintliga vägar, gamla ban-
vallen och småstigar.

Värsjön.

SKÅNES VÄRSJÖ
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Allmänna intressen och regleringar 
Karta nr 60 redovisar befintliga statliga, regi-
onala och kommunala intressen och reglering-
ar (2007) som är underlag för översiktsplanens 
ställningstaganden. 

För ytterligare information om de olika intresse-
na och regleringarna se respektive ämneskapitel; 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse m.fl. och i Sammanfattningen.

Karta nr 60. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Skånes Värsjö (Örkelljunga kommun 2007).
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 61 redovisar ställningstaganden för 
Skånes Värsjös framtida mark- och vattenanvänd-
ning. Ställningstagandena för Skånes Värsjö inver-
kar inte negativt på riksintressena, läs vidare i ta-
bellen med ställningstaganden och konsekvenser 
på nästa sida. 

För ytterligare information om de olika ställning-
tagandena se respektive ämneskapitel; Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. 
och i Sammanfattningen.

Karta nr 61. Kommunala ställningstaganden gällande Skånes Värsjö.

SKÅNES VÄRSJÖ
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergri-
pande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i 
utvecklingsarbetet.

att Skånes Värsjö stationsby, vid gamla E4an, utvecklas med väl 
sammanhållen bebyggelse, som ansluts varsamt till den befintliga 
bebyggelsen, och tillskapas en god tillgänglighet för gående, cyklister, 
kollektivtrafik och med bil.

att ett nytt attraktivt och tillgängligt centrum på längre sikt tillskapas 
längs med gamla väg E4.

kommer Skånes Värsjö att utvecklas och stärkas.

att upplevelsestråk skapas, i samarbete med boende, Värsjö fiskevårds-
förening m fl , och knyter samman Skånes Värsjö med den gamla byn 
vid Värsjön, Gårdssjöarna, Skånes Fagerhult och Åsljunga samt runt 
Skinningeholmssjön. 

att Skinningeholmssjöns vatten blir mer synligt och tillgängligt för 
allmänheten. 

att strandskyddet, allemansrätten, skyddsområdet för kräftor och 
natura 2000-skyddet i och vid Värsjön efterlevs.

att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och bebyggelsemiljö-
erna både i Skånes Värsjö och i Värsjö by värnas, bevaras, utvecklas och 
görs mera kända.

att bebyggelseinventeringen och kulturmiljöskriften uppdateras.

kommer upplevelsevärdena i tätorten att öka.

kommer kulturmiljön att bevaras och skyddas i enlighet med miljömålet 
en god bebyggd miljö och plan- och bygglagen.

kommer framtida generationer att kunna nyttja och njuta av Värsjön 
med sina fantastiska omgivningar.

att tätortsutbyggnad prioriteras på attraktiva relativt stora tomter 
utmed gamla väg E4 och fram mot Skinningeholmssjön utan att för den 
skull göra avkall på allmänhetens tillgänglighet till sjön.

att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande 
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter 
placeras vid av- och påfart till väg E4, trafikplats 73 och att en säker 
cykelled förbinder detta arbetsområde och Skånes Fagerhult med 
Skånes Värsjö.

kommer fler natur-, rekreations- och sjönära bostadstomter med goda 
pendlingsmöjligheter att kunna etableras. 

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostads-
tomter fram mot Skinningeholmssjön.

kommer Skånes Värsjö att knytas bättre till Skånes Fagerhult och dess 
verksamhetsområden.
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