
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Fjärrvärmeverket



Örkelljunga – nära till allt
Örkelljunga kommun ligger i den nordvästra delen av 

Skåne, vid gränsen till Halland och Småland. I vår kommun 

är det nära till det mesta. Hamnen i Helsingborg, flygplat-

sen i Ängelholm och stambanan i Hässleholm ligger alla 

inom en halvtimmes bilfärd från Örkelljunga. Till Malmö 

är det endast tio mil, vilket innebär att du når den ex-

pansiva Öresundsregionen på en dryg timme. Längre tid 

tar det heller inte att ta sig till städer som Halmstad och 

Kristianstad. Vägkommunikationerna är goda, bland annat 

genomkorsar E4:an kommunen. 

I Örkelljunga är det också nära till naturen och bygden 

erbjuder många möjligheter för friluftsentusiaster.  

Lärkesholmsområdet, med sjöar, öppna betesmarker och 

löv- och barrskog, är ett populärt besöksmål. Även Hjälm-

sjön, med fina fiskemöjligheter, uppskattas av många.

Ett starkt näringsliv, med livskraftiga och väl fungerande 

företag i många olika branscher, samt en stor vilja till 

utveckling är andra utmärkande drag för vår kommun. 

Örkelljunga är helt enkelt en fantastisk plats att bo på och 

verka i!

Örkelljunga kommun består av flera olika förvaltningar. 

Denna broschyr har Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB som avsändare. På kom-

mande sidor kommer vi att berätta om vår verksamhet.



Örkelljunga kommun
Folkmängd: ca 9 700

Befolkningstäthet: 0,3 invånare/hektar

Area: 31 955 hektar

Tätorter: Eket, Skånes-Fagerhult, Åsljunga och Örkelljunga

Småorter: Boalt, Harbäckshult, Skånes Värsjö, Tockarp

Kontaktuppgifter
Örkelljunga kommun

Postadress

286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Biblioteksgatan 10

Fakturaadress

Box 22 

286 21 Örkelljunga

Telefon

0435-55 000

Fax

0435-545 40

Hemsida

www.orkelljunga.se

E-post

kommunkontor@orkelljunga.se

Kontakta oss, så hjälper vi dig!



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
– vi servar våra medborgare
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Örkelljunga kommun arbetar inom många olika områden. Vi är en servicefunk-

tion där det övergripande målet är att skapa en fin och trevlig miljö för våra kommuninvånare.

Bygglov och detaljplaner
Det är till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen du ska 

vända dig om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till. 

Bygglovshanteringen är en process i flera steg och kan ta 

tid att sätta sig in i. Det är just därför som byggrådgivning 

är en viktig del av vårt arbete. Målet är att det ska vara en-

kelt att ansöka om bygglov och att du ska få ditt bygglov 

så smidigt som möjligt, utifrån Plan- och bygglagen som 

styr vårt arbete.

På Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar vi också 

detaljplaner. Detaljplaner är, till skillnad från översiktspla-

ner, juridiskt bindande och dess huvudsakliga syfte är att 

pröva om marken inom ett begränsat område är lämplig 

för bebyggelse. Planen redovisar bland annat vad som 

får byggas och vilka typer av verksamheter som får finnas 

inom ett område. Den visar även var det ska finnas gator, 

torg, parker eller kvarter samt hur stor plats varje funk-

tion får ta inom området.



Karta och mätning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kart- och mät-

ningsverksamheten i kommunen. För att upprätta kommu-

nens kartdatabas tillförs alla förändringar på mark och 

byggnader på kartan. Sambandet mellan kartan och 

verkligheten kontrolleras med mätning, som kan 

utföras av kommunens tjänstemän eller av 

andra.

Dessutom utför vi inmätningar, husutsätt- 

ningar och andra mätningsuppdrag. Alla 

adressärenden tillhör också arbetsområdet.

Gata, park och VA
Vi ansvarar för skötsel, drift och underhåll samt nyanlägg-

ning av kommunens naturområden, skogar, lekplatser, 

gator och vägar. Arbetet innebär till exempel att vi under-

håller grönytor, ser till att lekplatserna är hela och säkra, 

säkerställer att den offentliga belysningen fungerar som 

den ska, tar hand om trafikfrågor och ansvarar för torg-

handeln. Vi står även för drift och underhåll av kommuna-

la fastigheter, som till exempel skolor, äldreboenden och 

idrottshallar.

Vattenförsörjningen, med drift och underhåll av 

vattenreningsverk och avloppsanläggningar, 

ingår också i arbetsuppgifterna.



Kundtjänst  
– vi ger svar på dina frågor
Vår kundtjänst är ett samarbete mellan samhällsbygg-

nadsförvaltningens VA-enhet och Örkelljunga Fjärrvär-

meverk AB, till exempel när det gäller fakturering. När du 

kontaktar kundtjänst kan du alltså få svar på frågor som 

rör både fjärrvärme och vatten. Här följer några frågor 

som vi ofta får, med tillhörande svar.

Varför stämmer inte min mätarställning överens med 

den mätarställning som står på fakturan?

Mätarställningen på fakturan är uppskattad utifrån ditt hus-

hålls beräknade årsförbrukning och ingen exakt siffra. Den 

korrigeras mot inlämnad mätarställning.

Vad är en normal förbrukning av vatten för privatper-

soner?

En årsförbrukning runt 150 m3 är normalt för en familj med 

två vuxna och två barn, men den kan variera beroende på 

vanor.

Hur vet jag om jag har en vattenläcka?

Om du märker att din vattenförbrukning ökar kan det bero 

på en läcka. Detta kan du själv kontrollera genom att stänga 

alla kranar och maskiner som drar vatten. Titta sedan på 

vattenmätaren.  

Om det lilla svarta ”hjulet” fortfarande snurrar betyder det 

att det rinner vatten genom mätaren. En rinnande toalett 

kan dra upp till 100 m3 på ett år.

Kundtjänst når du via Örkelljunga Fjärrvärmeverks växel, 

0435-525 50 eller via Örkelljunga kommun 0435-55 000.

www.purenova.se
 www.purenova.se

Purenova har följande konsultportfölj:
Processoptimering 
Processhandledning
Utredningar
Förfrågningsunderlag
Projektledning 



�
i Laholm AB

Du vet väl om 

att det finns ett 

stadsnät i Örkelljunga?

Örkelljunga stadsnät är ett öppet nät där du själv väljer vilka  
tjänster du vill köpa och av vem. 

Anslut dig till vårt fibernät redan idag och investera i framtidens teknik!

Nyfiken?
besök oss på www.svenskastadsnat.se/orkelljunga 

eller maila oss på info@svenskastadsnat.se

Av oss beställer du tjänster

Internet

Bredband

Fiber

Valfrihet

TV

ADSL

Företag

PrivatTelefon



Fjärrvärme  
– miljövänligt och resurssnålt
Idén med fjärrvärme är att istället för att varje hus har 

sin egen panna levereras värmen från en central anlägg-

ning som drivs miljömässigt och ekonomiskt optimalt. 

Trygghet, bekvämlighet, miljönytta och inte minst lägre 

energikostnader är bara några av fördelarna, vilket fler 

och fler örkelljungabor också insett. Idag är fjärrvärme det 

naturliga förstahandsvalet för alla som bygger nytt eller 

ska förändra sitt värmesystem.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, ägs till 100 procent av 

Örkelljunga kommun. Bolaget grundades redan i början 

på 1980-talet och äger också distributionsnätet. För den 

ordinarie produktionen av fjärrvärme används, nästan ute-

slutande, biobränsle i form av skogsflis och restprodukter 

från skogsbruk. Det innebär att vi minskar de totala koldi-

oxidutsläppen och tar ansvar för en miljömässigt hållbar 

framtid.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk arbetar ständigt med att un-

derhålla och bygga ut fjärrvärmenätet, så att fler och fler 

kommuninvånare kan ansluta sig. 

Avloppsspolning
Slamsugning
Högtrycksspolning
Rörrenovering
Täthetsprovning
Gräv- & torrsugning
Rot- och beläggningsskärning
Ledningsfilmning
Rörsökning
Rengöring och besiktning av cisterner

Jour dygnet runt

0435-71 16 91

Fjärrvärmedistribution
Sedan 1984 har vår mest omfattande verksamhet varit inom 
fjärrvärmesektorn. Vi utför svetsning och skarvisolering av 

förisolerade kulvertrör och installation av abonnentcentraler.
Erfarenheten sträcker sig från CU flex 22 till Stål DN 1000. 

Med ett par hundra mil kulvertledningar bakom oss borgar vi 
för kunnande, kvalité och flexibilitet.



Under 2012 var det totala antalet anslutningspunkter 

447. De fördelades på 36 flerbostadshus med 850 

lägenheter, ett grupphus med 53 lägenheter, 12 indu-

strier, 324 villor och 74 i kategorin övriga.  

Till fjärrvärmeverkets hela kundbestånd leverades 

ungefär 30 GWh värmeenergi, vilket motsvarar årsför-

brukningen för 2 000 villor. 

Till produktionen behövs 35 000 m3, eller 12 000 ton 

flis. Det som kvarstår efter förbränning är endast 120 

ton ren aska, som recirkuleras i skogen och på så sätt 

återförs till naturens kretslopp. 

Värmeenergin når kunderna via fjärrvärmenätet som 

består av 3,5 kulvertmil rör och innehåller 600 m3 

vatten. 

Örkelljunga Fjärvärmeverk levererar ett hållbart 

uppvärmningsalternativ för både privathushåll och 

företagskunder som tror på och vill bidra till en renare 

miljö.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk
Besöksadress: Industrigatan 6, 286 36 Örkelljunga

Postadress: Box 124, 286 22 Örkelljunga

Telefon

+46 435-525 50

Hemsida

www.ofvab.se

E-post

info@ofvab.se

Örkelljunga Fjärrvärmeverk  
i siffror 



”En unik natur”
Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd ser, utifrån sitt perspektiv, 

stora möjligheter för Örkelljunga kommun.

– Med den unika natur som vi har tillgång till, samt med de framtidsplaner 

som kommunen har för Vision 2020, tycker jag att framtiden ser ljus ut.

Bland annat finns en rad intressanta projekt.

– Jag tänker då på byggnationen av Allhall, exploateringen runt Skåneporten 

och det nya industriområdet i Skånes Fagerhult.

Det finns också utmaningar.

– Till exempel anpassningen av infrastrukturen till Vision 2020.

”Större samarbete med våra kunder”
I och med investeringarna i nya produktionspannor, och däri den 

höga verkningsgraden samt reningsgraden av våra utsläpp, spelar 

driften av vårt fjärrvärmenät en stor roll. Det menar Stefan 

Jacobsson, vd för Örkelljunga Fjärrvärmeverk.

– I framtiden kommer vi att jobba hårdare, och i större samarbete 

med våra kunder, för att optimera driftförutsättningarna för 

hur kundernas energibehov täcks.

Även utbyggnader i nya områden ska utredas.

– Men fokus kommer att läggas på utbyggnader/instal-

lationer i redan etablerade områden. Möjligheterna för 

att konvertera fastigheter/processer som idag ej lämpar sig för 

fjärrvärme kommer att utredas.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk följer också den tekniska utvecklingen 

med stort intresse, t ex nya inovationer för drift av kylprocesser och 

kommer kanske i framtiden att kunna erbjuda komfortkyla i större 

fastigheter.

– Fjärrvärmeprisets uppbyggnad kommer i framtiden vara ännu viktigare i 

kundrelationen.

Tankar om framtiden
Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef på Örkelljunga kommun, och Stefan Jacobsson, vd för Örkelljunga Fjärr-

värmeverk AB, ser på framtiden med tillförsikt. Här är deras tankar inom respektive arbetsområden.

FÖR FRAMTIDENS MILJÖ
Energisystemsleverantör i bl.a. Örkelljunga kommun

HOTAB Gruppen   -   www.hotab.se   -   044-218400

Källsortera 
med Beda!

Tel. 0435-296 50   www.narab.se



Kommunen och näringslivet 

- mot samma mål

Nätverk är nyckeln till framgång, det anser i alla fall 
vi i Örkelljunga Näringsliv och Örkelljunga kommun. 
Tillsammans vill vi genom god kontakt mellan före-
tag och kommun skapa ett blomstrande näringsliv. 
Vi öppnar nya forum för samarbete och dialog, delar 
kunskap och skapar förståelse.

Tillsammans utvecklar vi Örkelljungas näringsliv!



Tack för att du tog dig tid att läsa denna broschyr. Tveka 

aldrig att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Välkommen till Örkelljunga kommun!
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Vi värdesätter långsiktigt samarbete med stabila och framåtsyftande kun-

der. Vi verkar för att ha rätt bränslekvalitet till våra utvalda kunder för att 

skapa bästa effekt vid förbränning. Vi står för trygghet, trovärdighet och 

effektivitet. Vi är ett stabilt företag med lokal förankring och lokal råvara.

Stora Enso Bioenergi AB är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos industrier och 
externa kunder som fjärr- och kraftvärmeverk med det biobränsle de behöver för sin energiproduktion.


