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INLEDNING 

SYFTE 

Örkelljunga kommun har beslutat (KS § 122) att utarbeta ett tematiskt tillägg till 

gällande översiktsplan (antagen december 2008) där områden för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, pekas ut. I detta arbete kallar vi handlingen för 

”LIS-planen”. Syftet med LIS-arbetet är att lokalisera och avgränsa attraktiva och 

strategiskt intressanta områden i strandnära lägen för att i översiktsplanen ge stöd och 

vägledning vid prövning av dispenser från och upphävande av strandskyddet, något som 

görs för att främja en långsiktig utveckling av Örkelljunga som landsbygdskommun. En 

sådan utveckling står i enighet med kommunens målsättning att långsiktigt säkra 

kollektivtrafikförsörjning och service för kommunens invånare genom att verka för en 

fortsatt befolkningsökning.  

I Örkelljunga kommun med sina över 20 sjöar finns det goda möjligheter till sjönära 

boende. Kommunens dragningskraft hos potentiella nybyggare blir betydligt mer 

konkurrenskraftig gentemot de närliggande kustkommunerna om sjönära lägen för 

nybyggnation erbjuds. Därför är dessa lägen A och O för Örkelljunga kommun när det 

gäller att upprätthålla en befolkningsmässig stabilitet samt långsiktigt säkra 

kollektivtrafikförsörjning och framtida service.  

Attraktiva bostäder kan locka till kvarboende och inflyttning, vilket kan innebära ett 

inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Även landsbygdsutveckling med 

avseende på turism och verksamheter kan komma att locka till inflyttning och 

kvarboende i kommunen, genom att ge upphov till fler arbetstillfällen.  

LIS-områden ska väljas på ett sådant sätt att skyddet av strändernas natur- och 

friluftsvärden bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Allmänheten ska fortfarande ha god 

tillgång till strandområden och det ska vara möjligt att bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet. Vid utpekande av LIS-områden är det därför viktigt att kommunen har ett 

långsiktigt perspektiv i planeringen och att endast en begränsad del av strandområdena 

omfattas av LIS. Det är även viktigt att de utpekade LIS-områdena ligger vid 

vattenförekomster som är strategiskt belägna sett ur samhällsutbyggnadssynpunkt, 

vilket innebär att utpekandet av LIS-områden i huvudsak riktas mot sjöar med befintlig 

närliggande bebyggelsestruktur.  

Det är de natursköna skogs- lantbruks- och vattenlandskapen som ger Örkelljunga 

kommun sin identitet och attraherar folk till kommunen, varför det är mycket viktigt att 

ta hänsyn till dessa landskapskaraktärer vid nya etableringar på landsbygden.  

Den färdiga LIS-planen utgör sedan, liksom översiktsplanen, ett politiskt styrdokument 

som visar kommunens viljeriktning i samhällsutvecklingsfrågor. 

Landsbygdsutvecklingen avser huvudsakligen bostäder, friluftsliv, turism och service. 



    

4 
 

I föreliggande plan föreslås LIS-områden i anslutning till följande sjöar och vattendrag;  

1. Fedingesjön 

2. Åsljungasjön 

3. Hjälmsjön 

4. Pinnån 

Kommunens översiktsplan ska ses över varje mandatperiod och vid en eventuell 

revidering kan även LIS-områdena ses över. 

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras i Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900). Planprocessen består av 

tre skeden innan planen vunnit laga kraft – samråd, utställning och antagande. LIS-

planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan och följer samma planprocess som en 

översiktsplan (Plan- och bygglagen 3 kap.). 

Under det första planskedet, samrådsskedet, ska kommunen samråda med 

länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av planen. 

Myndigheter, organisationer och enskilda medborgare som har särskilt intresse av 

planen ska också beredas tillfälle till samråd gällande föreliggande plan. Det finns flera 

sätt att hålla samråd, till exempel genom öppna diskussionsmöten och internet. Det kan i 

vissa fall vara lämpligt att ordna flera samrådsmöten på olika platser i kommunen. 

Under samrådet ska alla berörda ha möjlighet att yttra sig angående planförslaget för att 

åstadkomma en demokratisk förankring av planen. Inkomna synpunkter sammanställs i 

en samrådsredogörelse. Vid behov revideras planen, med stöd av samrådsredogörelsen, 

och ställs sedan ut för granskning under minst två månader. Under utställningstiden ges 

återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter utställningstiden 

sammanställs de synpunkter som inkommit under utställningen i ett utlåtande. Det kan i 

detta skede göras mindre ändringar av planen vid behov, men om ändringarna i planen 

är omfattande bör den ställas ut för granskning igen. Kommunfullmäktige beslutar 

sedan om antagande av planen. När antagandehandlingarna vunnit laga kraft ska de 

skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av 

förslaget. 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är, till skillnad från en detaljplan, inte en juridiskt 

bindande handling. Det är först i detaljplaneskedet som en definitiv prövning av ett 

områdes lämplighet för ett visst ändamål sker. LIS-planen kan emellertid utgöra en 

viktig förutsättning för att utveckling inom strandskyddat område ska få prövas i 

detaljplan, och att strandskyddet ska kunna upphävas eller begränsas. 
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STRANDSKYDD 

Regler kring skyddet av våra stränder infördes redan på 1950-talet och syftet var då att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Senare 

utökades skyddet till att även avse bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv på 

land och i vatten, något som fortfarande gäller enligt Miljöbalken 7 kap. § 13. Det 

generella strandskyddet regleras i Miljöbalken 7 kap. och omfattar land- och 

vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag i hela 

Sverige. Länsstyrelsen får, enligt Miljöbalken 7 kap. § 14, besluta att utöka 

strandskyddet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa 

något av strandskyddets syften.  

Enligt Miljöbalken 7 kap. § 15 är det inom ett strandskyddat område inte tillåtet att:  

- uppföra nya byggnader. 

- ändra byggnader eller byggnaders användning om detta försvårar för allmänheten 

att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. 

- utföra andra anläggningar eller anordningar om det försvårar för allmänheten att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. 

- gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer. 

- vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Kommunen får besluta om att upphäva strandskydd eller ge dispens från skyddet endast 

om det finns ”särskilda skäl”, samtidigt som strandskyddets syfte inte motverkas. Vad 

som krävs för att dispens ska ges regleras i Miljöbalken 7 kap. 18 a-18 f §. Enligt 

Miljöbalken 7 kap. 18 c § gäller följande: ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga 
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om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 

område som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.” 

Även om det finns ett giltigt särskilt skäl ges inte dispens om detta innebär att 

strandskyddets syfte motverkas, alltså att områdets biologiska värden riskerar att 

påverkas på ett oacceptabelt sätt eller om allmänhetens tillträde till området påtagligt 

försämras. Strandskyddets syften omfattar inte kulturmiljöer eller kulturhistoriska 

värden. Därför är det viktigt att dessa värden särskilt beaktas vid beslut om dispens från 

eller upphävande av strandskyddet. 

FRI PASSAGE 

När ett beslut tas om upphävande av eller dispens från strandskyddet ska alltid en fri 

passage lämnas mellan tomtplats och strand enligt Miljöbalken 7 kap. 18 f §. Syftet med 

den fria passagen är att tillgodose allmänhetens tillgång till stranden och att bevara goda 

livsvillkor för djur och växter. Bredden på den fria passagen bestäms av förhållandena 

på platsen såsom landskapets karaktär och platsens naturliga förutsättningar. Passagen 

bör dock aldrig vara mindre än ett tiotal meter. 

HÄNSYN TILL VÄXT- OCH DJURLIV 

Dispens från strandskyddet får inte ges om de biologiska värdena eller allmänhetens 

tillgång till stranden påverkas på ett oacceptabelt sätt. Hänsyn ska tas till all natur och 

strandskyddets syften ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Områden som idag inte har 

några särskilda biologiska värden kan utveckla höga värden i framtiden. Detta måste tas 

i beaktande vid planeringen av bebyggelse.  

Intrång i områden med hotade eller särskilt skyddsvärda naturtyper eller i en naturtyp 

som är livsmiljö för en särskilt skyddsvärd växt- eller djurart accepteras mindre än 

intrång i en mycket vanlig naturtyp. Naturtypens och livsmiljöns tålighet för ingrepp ska 
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bedömas. Hänsyn ska tas till en arts förhållanden i en större region än bara just det 

område som påverkas av ingreppet. 

HÄNSYN TILL ALLMÄNHETENS TILLGÅNG 

Dispens från strandskyddet får inte ges om allmänhetens tillträde till området påtagligt 

försämras. Vid bedömningen av påverkan på allmänhetens tillgång till stränder är det 

viktigt att utvärdera påverkan utifrån olika geografiska skalor. I ett större område med 

god tillgång till strandområden kan mindre områden nära bostadsområden ha stor 

betydelse för närrekreation. Viktigt att beakta är att områden som idag inte har några 

större värden för friluftslivet kan utveckla höga värden i framtiden. 

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN 

Nu gällande strandskyddslagstiftning ger kommuner rätt att i sin översiktsplan peka ut 

områden i strandnära läge som betydelsefulla för utvecklingen av landsbygden. För en 

prövning av en fråga om upphävande eller dispens från strandskyddet inom ett sådant 

område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) kan man, enligt 

Miljöbalken 7 kap. 18 d §, utöver tidigare nämnda särskilda skäl beakta om ett 

strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka 

en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får 

man i stället beakta om huset avses att uppföras i anslutning till ett befintligt 

bostadshus. En förutsättning för att tillämpa det särskilda skälet för LIS-område är att 

området finns utpekat i denna plan. 

Lagstiftningen syftar till att möjliggöra ett nyttjande av de konkurrensfördelar som 

strandnära lägen ger, vilket i sin tur görs för att främja utvecklingen av landsbygden. Det 

kan handla om ett tillskott på boende som stärker underlaget för lokal service som skola, 

butiker och kollektivtrafik liksom verksamheter vilka ger arbetstillfällen och därmed 

stärker kommunens ekonomi. Det kan även handla om anläggningar som syftar till att 

stärka turism eller friluftsliv. 

Enligt Miljöbalken 7 kap. 18 e § krävs följande för att kommuner ska kunna peka ut 

områden för LIS: 

- Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 

- Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

- Området har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i 

närheten av tätorter. 

Ett utpekande av LIS-områden i en översiktsplan betyder inte att åtgärder som innebär 

landsbygdsutveckling alltid medför ett beslut om upphävande av eller dispens inom 

strandskyddet. ”Landsbygdsutveckling” är ett särskilt skäl och ska i varje ärende vägas 
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mot reglerna om strandskyddets syften (allmänhetens tillgänglighet och påverkan på 

livsvillkor för djur- och växtliv). Dessutom gäller kravet på att fri passage ska 

säkerställas mellan tomtplats och strand även vid dispenser eller upphävande av 

strandskyddet inom ett LIS-område, då landsbygdsutveckling åberopas som särskilt 

skäl.  

MILJÖKVALITETSNORMER 

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) syftar till att skydda och förbättra kvaliteten 

hos yt- och grundvatten. Sverige har genomfört direktivets uppmaning att skapa 

miljömål för att uppnå bra vattenkvalitet genom att utforma miljökvalitetsnormer 

(MKN). MKN gäller för samtliga vattenförekomster. Vid planering av bebyggelse i 

strandnära lägen ska MKN för vattenförekomster beaktas. 

METODIK I ARBETET MED LIS-PLANEN 

AVGRÄNSNINGAR 

Då LIS-planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan görs analyser och avvägningar 

på samma översiktliga nivå som i översiktsplanen avseende såväl studier av 

förutsättningar som detaljeringsgrad i förslag. Avsikten är att fortsatt planering under 

lång tid framöver ska ges stöd i LIS-planen, främst avseende lämplig markanvändning.  

Bedömningar och avvägningar i arbetet med LIS-planen har skett utifrån befintliga 

kunskapsunderlag, allmänna observationer vid platsbesök samt intervjuer med 

sakkunniga. Komplettering av kunskapsunderlaget avseende bl. a. natur- och 

kulturvärden, tillgänglighet för allmänheten, geotekniska förhållanden och risker, 

dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning, kommer att ske i kommande 

detaljplanearbete. 

Även ställningstaganden till hur föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas 

avseende till exempel placering av bebyggelse och bredd på fri passage hänskjuts till 

detaljplaneskedet. Sådana ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive 

områdes specifika förutsättningar än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett 

översiktsplanearbete. 

URVAL AV LIS-OMRÅDEN 

Utgångspunkt för förslagen till LIS-områden är ett urval som kommunen gjort med stöd i 

gällande översiktsplan. Under planarbetets gång har urvalet avvägts och preciserats 

genom följande metod:  

- Alla områden som omfattas av strandskydd synliggörs i karta. 

- Områdena utvärderas utifrån deras attraktivitet för exploatering och deras 

potential för landsbygdsutveckling. De urvalskriterier som har legat till grund för 

denna bedömning presenteras nedan, under Kommunala urvalskriterier för LIS-

områden. Merparten av de områden som ansågs lämpliga är utpekade som områden 
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för framtida byggnation enligt gällande översiktsplan. I detta skede beaktas 

samtidigt strandskyddets syften och vägs mot värdet av potential 

landsbygdsutveckling och exploatering i de undersökta områdena. LIS-områden 

pekas endast ut i områden där det inte bedöms medföra betydande negativ 

påverkan på strandskyddens syften, eller där utpekandet kan bidra till att stärka 

strandskyddets syften. Detta medför att en övervägande majoritet av kommunens 

sjöar och vattendrag väljs bort i processen för att bevara strandskyddet längs dess 

stränder.  

- Uppenbart olämpliga områden väljs bort. Detta gäller exempelvis skyddade natur- 

och kulturmiljöer, områden med höga frilufts- eller naturvärden, kända 

riskområden för översvämning, otillgängliga områden och områden viktiga för 

närrekreation. De urvalskriterier som har legat till grund för denna bedömning 

presenteras nedan, under Kommunala urvalskriterier för områden som bör undantas 

från LIS.  

- För kvarvarande områden som är aktuella för LIS görs bedömningar och 

noteringar om vilken typ av utveckling och åtgärder som är lämplig för de enskilda 

områdena.  

I föreliggande plan redovisas endast de områden som genom ovan beskriven 

urvalsprocess befunnits lämpliga och strategiska för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen.  

Inom LIS-utredningsområdenas avgränsning har även ”utredningsområden utanför 

strandskydd” markerats, för att ge en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling. Dessa 

områden ligger i huvudsak inom områden som pekas ut för framtida förtätning och 

nybyggnation i kommunens översiktsplan. Huvudprincipen för områdena är att 

förtätning och nybyggnation främst ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och 

befintliga vägar. 

KOMMUNALA URVALSKRITERIER FÖR LIS-OMRÅDEN 

Förutom de allmänna kriterierna som måste uppfyllas för utpekande av LIS-områden 

enligt Miljöbalken 7 kap. 18 e §, vilka presenterades ovan, har kommunen upprättat ett 

antal kriterier som ligger till grund för urvalet av LIS-områden i föreliggande plan: 

- Områdena bör ligga i nära anslutning till någon av kommunens större orter längs 

det centrala tätortsstråk som löper genom kommunen, vilket kallas för kommunens 

”ryggrad” (Skånes Fagerhult, Skånes Värsjö, Åsljunga, Örkelljunga och Eket). 

Anledningen till detta är bland annat att skapa närhet till, samt förstärka underlaget 

för, tätorternas utbud av handel, service och skola. 

- Områden med närhet till kommunikationsstråk och kollektivtrafik. Detta leder till 

ett enklare vardagsliv, bland annat genom bättre tillgång till service och 

arbetsmarknad både lokalt och regionalt. Närhet till kollektivtrafik leder dessutom 

till ett minskat bilberoende. God tillgänglighet är också viktigt för turism och 

besöksnäring. 
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- Områden vid sjöar och vattendrag som redan har tagits i anspråk för bebyggelse 

för exempelvis boende eller verksamheter.  

- Områden med goda förutsättningar med avseende på rekreations- och 

naturupplevelser. 

- Områden där utveckling och byggnation kan ske utan att överskrida kapaciteten av 

kommunens befintliga infrastruktur, så som kommunens VA-nät, eller där det kan 

finnas möjlighet att utveckla infrastrukturen för att tillgodose behoven som 

uppkommer genom den landsbygdsutveckling som föreslås i LIS-planen. Fler 

enheter att ansluta innebär förbättrade ekonomiska förutsättningar för utbyggnad 

av hållbara och miljösäkra VA-lösningar, något som medför bättre förutsättningar 

för helårsboende i både ny och befintlig bebyggelse samt en minskad risk för negativ 

miljöpåverkan på vattenmiljöer. 

KOMMUNALA KRITERIER FÖR OMRÅDEN SOM BÖR UNDANTAS FRÅN LIS 

Kommunen upprättade även att antal kriterier för områden som bör undantas från LIS: 

- Områden runt sjöar eller längs vattendrag som redan är väl exploaterade, där det 

finns knappt med yta för rekreations- och naturvärden.  

- Oexploaterade och/eller svårframkomliga områden. 

- Områden med höga natur-, kultur- eller rekreationsvärden. (I förekommande fall 

har LIS-områden för utveckling av redan höga rekreationsvärden utpekats. I sådana 

områden tillåts endast åtgärder som höjer områdets rekreationsvärde.) 

- Områden intill sjöar och vattendrag som är livsmiljöer för särskilt känsliga eller 

hotade växt- eller djurarter som skulle påverkas negativt av LIS. 

- Områden intill sjöar och vattendrag där miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomst inte tillgodoses om nybyggnation sker i strandnära lägen. 

- Områden där en utveckling av landsbygden skulle motverka strandskyddets syften 

i övrigt.  

- Det totala antalet områden som pekas ut för LIS bör endast omfatta en liten del av 

strandsträckan runt sjöar och längs vattendrag i kommunen. 

ÅTERINTRÄDANDE STRANDSKYDD 

Inom föreliggande plan förekommer utpekade LIS-områden utanför strandskyddat 

område. Anledningen till detta är att strandskyddet på dessa platser är mindre än 100 

meter från strandlinjen och kan komma att återinträda, alltså utökas till 100 meter igen, 

om exempelvis en detaljplan som upphäver strandskyddet upphör att gälla. I ett sådant 

fall kan strandskyddsgränsen komma att flyttas så att LIS-området hamnar inom 

strandskyddat område. 
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BEHOVSBEDÖMNING OCH KONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt Miljöbalken 6 kap. har det, under arbetet med LIS-planen, genomförts en 

utredning av hur miljön kan komma att påverkas av föreslagen utveckling inom de 

utpekade LIS-områdena. För att bedöma om en plan medför en betydande 

miljöpåverkan görs en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att 

planen sannolikt medför betydande miljöpåverkan görs en miljöbedömning med en 

beskrivning av de miljökonsekvenser som planens föreslagna åtgärder förväntas ge 

upphov till. 

I LIS-planen redovisas miljöbedömningen dels i ett avsnitt om miljökonsekvenser under 

respektive föreslaget LIS-område, och dels i ett avsnitt om samlade konsekvenser i slutet 

av handlingen. I miljöbedömningen läggs tyngdpunkten på de miljöaspekter och 

ämnesområden som bedöms vara av relevans i frågan om risk för betydande 

miljöpåverkan.  

Under de samlade konsekvenserna redovisas och bedöms, utöver miljökonsekvenser, 

även i stora drag de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den utveckling som 

föreslås i planen. 

UTGÅNGSPUNKTER 

UNDERLAGSMATERIAL 

Statligt, regionalt och kommunalt underlagsmaterial har beaktats i LIS-planen. En lista 

över samtliga underlagsmaterial återfinns i planens sista kapitel, Underlagsmaterial. 

ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 

KOMMUNALA MÅLSÄTTNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunens målsättning är att skapa en kommun med utveckling av både tätorter, 

småorter och landsbygd med attraktiva miljöer för både boende och näringsliv. 

Samtidigt ska en långsiktigt hållbar utveckling främjas där kommunens natur-, kultur- 

och friluftsvärden tas till vara. För skapandet av attraktiva boendemiljöer, framför allt 

på kommunens landsbygd, är närheten till vatten en viktig komponent, något som 

framhålles i gällande översiktsplan. I Örkelljunga kommun är tillgången på sjöar och 

vattendrag med oexploaterade kuststräckor god, vilket ger goda förutsättningar för 

skapandet av sådana attraktiva boendeformer som nämndes ovan. 

Nedan följer ett urval av kommunens ställningstaganden från ÖP07, indelade efter 

översiktsplanens kapitel, vilka är av relevans för föreliggande LIS-plan.  

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP07, görs bland annat följande 

ställningstaganden gällande kommunens utveckling med avseende på boende och 

bebyggelse: 
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- Kommunen ska verka för att invånarantalet ökar i Örkelljunga kommun. 

- Kommunen ska verka för att all ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens 

förutsättningar, t.ex. landskapsbilden, topografin och kulturmiljön. 

- Kommunen ska verka för att även framöver se positivt på att det byggs enstaka 

bostadshus på landsbygden och i samling, upp till ett fåtal bostadshus, företrädesvis 

i de små byarna utanför ryggraden (ryggraden av tätorter som löper i nord-sydlig 

riktning). 

- Kommunen ska verka för att lämpliga verksamheter, för t.ex. besöksnäringen, 

tillåts etableras på landsbygden, företrädesvis av boende och verksamma som 

brukar marken, t.ex. jordbrukare, betesdjurhållare, hästgårdar, 

fornlämningsguidning etc. 

- Kommunen ska verka för att ingen byggnation på landsbygden kommer i konflikt 

med stora opåverkade områden, fornlämningsområden, friluftsliv, rekreation, 

naturmiljö, kulturmiljö, naturtillgångar o.dyl. 

Kommunens målsättningar med ovan nämnda ställningstaganden är bland annat: 

- att kollektivtrafiken och både den kommunala och kommersiella servicen ska 

främjas och långsiktigt säkras, 

- att kommunens image, identitet och attraktionskraft förbättras, 

- att det ska ges möjlighet till att bygga bostadshus på landsbygden,  

- att landskapet fortsatt ska vara attraktivt och att landsbygden ska vara levande 

genom att marken används och brukas. 

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP07, görs bland annat följande 

ställningstaganden gällande kommunens utveckling med avseende på näringsliv, turism 

och service: 

- Kommunen ska verka för att turist-, rekreations- , utbildnings- och 

besöksnäringarna (spa, fornlämningsguidningar, ridsafari, naturupplevelser, 

trädäventyr, turist- och ekologiutbildningar m.m.) vidareutvecklas och utökas bl.a. 

genom att upplevelsestråk skapas som knyter samman landsbygdens värdefulla 

frilufts-, fiske-, bad-, mat-, övernattnings-, fornlämnings- och kulturmiljöer med 

tätorterna längs ryggraden. 

- Kommunen ska verka för att kommunens sjöar görs mer tillgängliga genom fler 

möjligheter till utblickar ut över sjöarna och stråk till och runt sjöarna. 

Kommunens målsättningar med ovan nämnda ställningstaganden är bland annat: 

- att utvecklingen på landsbygden ska främjas,  

- att kommunens attraktionskraft ska förbättras, 

- att fler näringsidkare, invånare, besökare och turister kommer att lockas till 

kommunen. 
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I kommunens gällande översiktsplan, ÖP07, görs bland annat följande 

ställningstaganden gällande kommunens utveckling med avseende på värdefulla 

områden och miljöer:  

- Kommunen ska verka för att inga intrång, som kan skada riksintressena, görs i 

områden av riksintresse för naturmiljö och friluftsliv i kommunen. 

- Kommunen ska verka för att tillgängligheten till kommunens sjöar ökar genom att 

utblickar över, stråk runt och ofta ner till sjöarna möjliggörs. 

- Kommunen ska verka för att natur- och kulturmiljöns och friluftslivets intressen 

enligt kommunens naturvårdsplan, kommande naturvårdsprogram och lokala 

miljökvalitetsmål tillgodoses och görs mer kända. 

- Kommunen ska verka för att bostadsändamålet prioriteras framför strandskyddet 

runt de tätortsnära sjöarna Hjälmsjön inklusive liten del av Pinnån, Fedingesjön och 

Åsljungasjön utan att det för den skull görs avkall på allmänhetens 

vandringsmöjligheter längs med vattnet, dvs en nyanserad syn på strandskyddet 

runt tre av kommunens över 20 sjöar vilket motsvarar ca 35 km av ca 254 km 

strandskyddade områden. 

Kommunens målsättningar med ovan nämnda ställningstaganden är bland annat: 

- att riksintressena för friluftsliv och naturmiljö tillgodoses,  

- att kommunens natur- och kulturområden samt friluftslivsmöjligheter blir mer 

kända och därmed gör kommunen mer attraktiv, 

- att naturmiljön vårdas väl, 

- att det kommer finnas goda rekreationsvärden tillgängliga för boende i 

kommunen, 

- att fler människor kommer att kunna bo och vandra nära de angivna sjöarna och 

vattendragen, vilket leder till att fler invånare lockas till kommunen. 

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP07, görs bland annat följande 

ställningstaganden gällande kommunens utveckling med avseende på hälsa, miljö, 

säkerhet och sårbarhet:  

- Kommunen ska verka för att gällande restriktioner och skyddsavstånd till farligt 

godsleder beaktas. 

- Kommunen ska verka för att Boverkets rekommenderade skyddsavstånd till 

verksamheter beaktas, 

- Kommunen ska verka för att gällande byggnadsfria avstånd till väg beaktas, 
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- Kommunen ska verka för att Risk- och sårbarhetsanalysen beaktas vid planering 

och beslut, 

- Kommunen ska verka för att ett underlag som redogör för den lokala 

översvämnings-, ras- och skredsrisken krävs vid nybyggnation nära sjöar och 

vattendrag, 

- Kommunen ska verka för att Naturvårdsverkets rekommendationer om 

bullernivåer, utomhusluftsvärden beaktas. 

- Kommunen ska verka för att bostadsbebyggelse prövas inom strandskyddsområde 

runt sjöarna i närheten av tätorterna Örkelljunga, Åsljunga och Skånes Fagerhult 

utan att allmänhetens möjlighet att gå runt sjöarna försämras. 

Kommunens målsättningar med ovan nämnda ställningstaganden är bland annat: 

- att inga nya bostadsområden att bli utsatta för buller och risker från farliga 

verksamheter, farligt godsolyckor och dylikt, 

- att det blir effektivare och säkrare att ta bygglovsbeslut och ta fram nya 

detaljplaner invid sjöar och vattendrag, 

- att mark med översvämningsrisk nära sjöar och vattendrag inte bebyggs, 

- att kraven som miljökvalitetsnormerna ställer kommer att uppfyllas, 

- att iakttagandet av gällande miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses, 

- att de eventuella lokala minskningarna av strandskyddet i samband med 

nybyggnation i strandnära lägen kommer att ha en begränsad inverkan på 

strandskyddets syften, med tanke på kommunens relativt rikliga tillgångar på 

strandskyddat och oexploaterat område.  

KOMMUNENS RYGGRAD 

Kommunen har sin tyngdpunkt med befolkning (ca 75 % av invånarna), verksamheter, 

service och infrastruktur längs med en axel från sydväst mot nordost, kommunens 

ryggrad. Axeln, utmed vilken kommunens fem största tätorter har utvecklats, har 

uppstått genom den numera nedlagda Skåne-Smålands järnväg (i drift 1894-1968), den 

historiska vägen mellan Sverige och Danmark, Riksettan och gamla E4:an. Gamla E4:an 

är numera en lokal förbindelseled mellan kommunens fem tätorter. 

Kommunen vill koncentrera sin utveckling till ryggraden och stärka dess roll som 

centralt stråk genom kommunen. För att åstadkomma detta har det, inom ramen för 

föreliggande LIS-plan, enbart skett ett utpekande av LIS-områdena i närheten av detta 

stråk.   
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AKTUALISERING OCH FÖRNYELSE AV ÖVERSIKTSPLAN 

Kommunens gällande översiktsplan ÖP07 bedöms huvudsakligen vara fullt aktuell. ÖP07 

används som ett tydligt styrdokument för samhällsbyggnadsnämndens arbete såväl 

operativt som strategiskt. Även i kommunstyrelsens strategiska planeringsarbete 

används ÖP07 och upplevs vara aktuellt, med undantag av avsaknaden av beskrivning av 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  

Hösten 2017 har KS fattat beslut om att arbetet med en ny vision för Örkelljunga 

kommun, Vision 2030, ska påbörjas i början av nästa mandatperiod. Planen är att Vision 

2030 ska kunna fastställas av KF i juni 2019. I samband med detta kostaterades att en ny 

översiktsplan bör tas fram efter fastställandet av Vision 2030; detta då översiktsplanen, 

vilket är ett av kommunens övergripande strategiska styrdokument, bör vila på 

kommunens nya vision. Antagandet av en ny översiktsplan för kommunen kan där av bli 

aktuellt först under nästkommande mandatperiod. KS bedömde att utpekandet av 

områden för LIS bör ske under innevarande mandatperiod och fattade således beslut om 

att ett tematiskt tillägg avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge ska tas fram till 

kommunens gällande översiktsplan ÖP07.  

Det tematiska tillägget avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge kommer 

sannolikt att utgöra en naturlig och viktig del i den nya översiktsplanen. Vetskapen om 

vilka områden som kan åtnjuta strandskyddslättnader och därmed möjliggöra 

tillkomsten av attraktiva boendemiljöer, är av vital betydelse då den övriga bebyggelsen 

liksom satsningar i transportinfrastrukturen kommunövergripande ska klarläggas och 

lämplighetsprövas. 

UTPEKADE OMRÅDEN FÖR BYGGNATION 

I gällande översiktsplan pekas områden för framtida förtätning och nybyggnation ut, 

bland annat i anslutning till de sjöar som berörs av denna LIS-plan. De utpekade LIS-

områdena ligger huvudsakligen inom sådana områden, vilket förankrar den utveckling, 

gällande bostadsbyggnation, som föreslås inom LIS-planen i kommunens gällande 

översiktsplan. 

 
Örkelljungas översiktsplan från 2007. 
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DEFINITION AV LANDSBYGD OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 

Inom ramen av föreliggande LIS-plan fordras en definition av vad som omfattas av 

begreppet ”landsbygdsutveckling”. Av Prop. 2008/09:119 (Strandskyddet och 

utvecklingen av landsbygden) framgår att kommuner själva ”bedömer vilka områden 

som har sådan karaktär att de kan vara lämpliga för en utveckling av landsbygden”. I 

propositionen nämns även att det är möjligt att peka ut områden som bidrar till 

landsbygdsutveckling även då områdena ligger i eller i närheten av tätorter. Det nämns 

också att LIS bland annat avser sådana åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva 

sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i 

landsbygder. Enligt propositionen kan utpekandet av LIS-områden ske förutsatt att det 

inte förhindrar att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt.  

Målsättningen med landsbygdsutvecklingen i kommunen är att bibehålla och utveckla 

en levande landsbygd genom att utöka utbudet av bland annat arbetstillfällen, offentlig 

och privat service, kollektivtrafik, rekreationsområden och friluftsliv. För att skapa 

arbetstillfällen på landsbygden är det viktigt med utveckling och nyetablering av 

verksamheter och företag. Möjligheterna för rekreation samt frilufts- och idrottsaktivitet 

bör förbättras genom att utveckla befintliga, samt etablera nya, anläggningar och 

områden för dessa ändamål. Satsningar inom besöksnäringen och ett nyttjande av de 

möjligheter till unika natur- och kulturupplevelser som finns längs kommunen 

strandlinjer bidrar med en utveckling av den regionala och lokala dragningskraften hos 

kommunens landsbygd, vilket ytterligare stärker dess attraktivitet och utveckling.  

Bostadsbyggande är också angeläget för utvecklingen av landsbygden, vilket kan skapa 

underlag för exempelvis service, kollektivtrafik, fiberdragning och utbyggnad av vatten- 

och avloppsinfrastruktur genom ett ökat invånarantal. Det är emellertid viktigt att 

nybyggnationen av bostäder på landsbygden balanseras med sådan utveckling av 

landsbygdens service, arbetsmarknad, kollektivtrafik, rekreationsområden och 

friluftsliv, vilket beskrevs i föregående stycke. Detta för skapa en livskraftig landsbygd 

med fler ändamål än boende. 

I Örkelljunga kommuns översiktsplan ÖP07 definieras tätorter som orter med mer än 

100 invånare och landsbygden som det som tar vid där tätorten upphör. Kommunen har 

emellertid gjort bedömningen att även områden inom och i närheten av tätorter (enligt 

definitionen som används i ÖP07) kan komma att vara av relevans för kommunens 

landsbygdsutveckling. Örkelljunga kommun är en relativt glesbefolkad kommun där 

bebyggelsetrycket är lågt och tillgången till orörda stränder är god. Kommunen bedömer 

således att kommunen i sin helhet är av landsbygdskaraktär och att LIS-områden bör 

kunna pekas ut både inom och utanför kommunens tätorter.  

Örkelljunga kommun befinner sig i en svår konkurrenssituation gällande inflyttning och 

nybyggnation. Kommunen har svårt att mäta sig med de närliggande kust- och 

inlandskommunernas attraktivitet i detta avseende, förutom när möjligheter för 

nybyggnation i strandnära lägen erbjuds. Därför är dessa lägen viktiga när det gäller att 
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locka invånare till kommunen. För att fortsatt kunna bibehålla en befolkningsmässig 

stabilitet i kommunen, och således kunna upprätthålla ett underlag för exempelvis 

skolor, övrig service och kollektivtrafik, krävs ett nyttjande av alla givna möjligheter att 

skapa attraktivitet och livskraft i olika delar av kommunen, såväl i tätorterna och 

småorterna som i de rena landsbygdsområdena. Detta ställningstagande har legat till 

grund för utpekandet av LIS-områden. 

De LIS-områden som föreslås inom planen ligger företrädesvis utanför tätort enligt 

SCB:s (Statistiska Centralbyrån) definition av tätort, vilken innebär 200 invånare eller 

fler i samlad bebyggelse med högst 200 meter mellan husen.  

REGIONALT PERSPEKTIV 

NORRA SKÅNE 

Örkelljunga kommun är beläget i den norra delen av Skåne län och gränsar mot 

kommunerna Ängelholm, Klippan, Perstorp, Hässleholm, Laholm och Markaryd. 

Vad gäller identifikation i regionen är Örkelljunga tydligt orienterat mot Helsingborg och 

Ängelholm. Detta är största städerna i regiondelen med stark betydelse som delregionalt 

centrum avseende arbetsmarknad, service och kulturutbud. 

Från Örkelljunga tätort tar det ca 35 minuter med bil, eller ca 55 minuter med 

kollektivtrafik/buss, till Helsingborgs Centralstation. Till Ängelholm Helsingborg Airport 

tar det ca 30 minuter med bil och ca 60 minuter med kollektivtrafik/buss med ett byte 

på Ängelholms station. Till Hässleholms Centralstation tar det ca 35 minuter med bil och 

40 minuter med kollektivtrafik. 

FAMILJEN HELSINGBORG 

Familjen Helsingborg är ett kommungränsöverskridande sammarbete mellan 11 

kommuner i nordvästra Skåne. Inom ramen för samarbetet har en strukturplan tagits 

fram, vars syfte är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra 

med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner. I denna 

strukturplan görs bland annat följande ställningstaganden:  

- Ny bebyggelse och nya bostäder bör planeras i kollektivtrafik- eller stationsnära 

lägen. 

- Kommunerna natur- och kulturmiljöer ska förvaltas och utvecklas för att stärka 

regionens besöks- och turismnäring. 

Den utveckling som föreslås inom föreliggande LIS-plan är i linje med ovanstående 

ställningstaganden. 
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REGION SKÅNE 

Det regionala samverkansorganet Region Skåne har upprättat ett regionalt 

serviceprogram som syftar till att öka tillgängligheten till service på länets landsbygd. 

Inom programmet tecknas visionen att ”stärka Skånes attraktionskraft”. För att nå 

denna vision konstateras det att ”landsbygden och dess tillgång till kommersiell, 

offentlig och idéburen service spelar en viktig roll för regionens attraktivitet som 

helhet”. I detta perspektiv bedöms en etablering av boende i några av kommunens 

strandnära lägen, vilket möjliggörs genom föreliggande LIS-plan, skapa förutsättningar 

för en god tillgång till sådan service, då detta leder till ett större befolkningsunderlag. 

Föreslagen utveckling är således i linje med Region Skånes vision gällande detta.  

 
Serviceprogram utgivet av Region Skåne. 

DET SKÅNSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET  

I Det skånska landsbygdsprogrammet, vilket har upprättats av Länsstyrelsen i Skåne, har 

riktlinjer för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av länets landsbygd 

tagits fram. Riktlinjerna är specifika för mindre delområden av länet med särskilda 

landskapskaraktärer. Inom Örkelljunga kommun finns två olika områden, den så kallade 

nordskånska skogsbygden i kommunen södra delar och den nordskånska 

furuskogsbygden i norr. 

De utpekade LIS-områdena vid Hjälmsjön, Pinnån och Åsljungasjön ligger inom området 

som benämns den nordskånska skogsbygden. För utvecklingen av landsbygden inom 

detta område presenteras bland annat följande riktlinjer: 

- ”Utbyggnad av landsbygdens infrastruktur såsom bredband, kollektivtrafik etc. är 

viktigt för att skapa ett utvecklingsklimat för områdets företagande. Även 

nätverksskapande insatser för att skapa kombinerade tjänsteprodukter med t.ex. 

resa, boende, god närproducerad mat och upplevelser kan öka tillväxten i 

landsbygdsföretagandet.” 
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- ”Diversifiering av jordbruksföretagandet med inriktning på besöksnäringen som 

t.ex. satsningar på fisketurism och fler övernattningsmöjligheter är önskvärt.” 

De utpekade LIS-områdena vid Fedingesjön ligger inom området som benämns den 

nordskånska furuskogsbygden. För utvecklingen av landsbygden inom detta område 

presenteras bland annat följande riktlinjer: 

- ”Bevarande av naturbetesmarker och områdets madmarker (våtslåttermarker) bör 

stimuleras för att bevara områdets natur- och kulturvärden. Slåttermarkerna i 

området bör återupprättas.” 

- ”Satsningar på naturupplevelsebaserad rekreation och turism bör stimuleras.” 

- ”Området, som är glesbefolkat, kan svälja mycket folk utan att enskildheten störs.” 

- ”Satsningar för att tillgängliggöra naturen t.ex. med hjälp av strövstigar, 

vandringsleder, cykelleder och ridvägar prioriteras.” 

Vid formulering av förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom 

föreliggande LIS-plan har de ovan nämnda riktlinjer beaktats. De bör även beaktas 

under kommande detaljplaneskede vid planering inom LIS-områdena.  

 
Landsbygdsprogram utgivet av Länsstyrelsen Skåne. 

OM ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

BEFOLKNING 

Kommunen har idag ca 10000 invånare, varav ca 5200 bor i huvudorten Örkelljunga. I 

kommunen finns också tätorterna (med SCB:s definition, se kapitel Definition av 

landsbygd och landsbygdsutveckling) Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket med ca 900, 

750 respektive 400 invånare. Utöver tätorterna finns ett antal mindre orter samt 

landsbygd med glesare, spridd bebyggelse. Sedan år 2005 har antalet kommuninvånare 

ökat med ungefär 500 personer. 
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KOMMUNIKATIONER OCH SERVICE 

De huvudsakliga kommunikationsstråken i kommunen är Europaväg 4 i nord-sydlig 

riktning samt Riksväg 24 och Länsväg 114 i öst-västlig riktning, vilka skapar goda 

kommunikationsmöjligheter i flera riktningar. E4:an leder söderut till Helsingborg och 

ansluter där till väg E6. Norrut leder E4:an genom hela Sverige och sammanbinder 

Örkelljunga kommun med exempelvis Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm. 

Länsväg 114 leder till Ängelholm och Riksväg 24 leder till Laholm i väst samt 

Hässleholm i öst. Vid utpekande av LIS-områden har en närhet mellan områdena och 

kommunens större kommunikationsstråk eftersträvats.  

Idag går busslinjen 511 i öst-västlig riktning och sammanbinder Örkelljunga tätort med 

Ängelholm och Hässleholm längs vägarna 114 och 24. I nord-sydlig riktning, längs 

kommunens ”ryggrad” av tätorter, går busslinjerna SkåneExpressen 10 och 521, vilka 

sammanbinder samtliga tätorter i Örkelljunga kommun med Helsingborg i syd och 

Markaryd i norr. Busslinjen SkåneExpressen 10 är en del av Region Skånes regionala 

superbusskoncept och planeras inom några år få kortare restid samt moderna, 

tystgående bussar med bekväma sittplatser och wifi. Avstånd till hållplatser för 

kollektivtrafik har beaktats vid utpekande av LIS-områden. 

Längs gamla banvallen som sträcker sig i nord-sydlig riktning igenom kommunen går en 

gång- och cykelled som sammanbinder alla tätorter inom kommunen. Gamla banvallen, 

den regionala cykelleden, Skånespåret och den regionala vandringsleden Skåneleden 

binder samman kommunens tätorter med både lokala, regionala och nationella natur-, 

kultur- och friluftsintresseområden, exempelvis Hallandsåsen, Lärkesholmsområdet och 

Värsjön.  

I Region Skånes skrift Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 definieras målet 

”Antalet resor [med kollektivtrafik] ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 – en 

ökning från 112 miljoner resor per år till minst 224 miljoner resor”. Denna målsättning 

beaktas i föreliggande LIS-plan genom att utpekade LIS-områden ligger relativt nära 

hållplatser för den ovan nämnda busstrafiken. Detta är även i linje med Familjen 

Helsingborgs ställningstagande om att planera ny bebyggelse och nya bostäder i 

kollektivtrafik- eller stationsnära lägen. Samtliga LIS-områden ligger med ett maximalt 

avstånd på 2 kilometer från närmsta busshållplats.  

Kommunal och kommersiell service återfinns huvudsakligen i Örkelljunga tätort, där det 

bland annat finns skolor upp till och med gymnasial nivå, bibliotek, äldreboende, 

vårdcentral, kyrka och centrumhandel. I Skånes Fagerhult, Åsljunga, Eket och Tockarp 

finns skolor upp till årskurs 6, och i Skånes Fagerhult och Åsljunga finns bibliotek. Det 

finns kyrkor även i Skånes Fagerhult och Eket, samt småkyrkor i Åsljunga och Skånes 

Värsjö. I Skånes Fagerhult finns även dagligvaruhandel.  
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VATTEN OCH AVLOPP  

Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och avlopp innefattar huvudsakligen 

den täta bebyggelsen i orterna Skånes Fagerhult, Skånes Värsjö, Åsljunga, Örkelljunga 

och Eket. De LIS-områden som pekas ut i föreliggande plan ligger huvudsakligen inom 

detta verksamhetsområde. För LIS-områdena öster om Hjälmsjön som ligger utanför 

verksamhetsområdet krävs ett noggrant beaktande av behovet av VA-försörjningen som 

uppkommer genom föreslagen landsbygdsutveckling, vilket sker inom ramen av 

kommande detaljplanering. Även för LIS-områden som ligger inom nämnt 

verksamhetsområdet krävs ett beaktande av det befintliga VA-nätets kapacitet vid 

kommande detaljplanering. Genom nybyggnation av bostäder inom bebyggda områden 

utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA skapas ett större underlag för att 

utveckla hållbara VA-lösningar för både befintlig och ny bebyggelse inom området.  

STRÄNDER OCH STRANDSKYDD 

I Örkelljunga kommun finns totalt 194 km strand, varav 182 km är längs insjöstränder 

och vattendrag och 12 km är runt öar i insjöar. Detta innebär en strandlängd per 

kommuninvånare på ca 19 meter. Inom 100 meter från kommunens strandlinjer 

(vattendrag som är smalare än sex meter är inte medräknat) är 36 % påverkade av 

byggnader, samtidigt som 15 % av kommunens totala antal byggnader ligger inom 100 

meter från nämnda strandlinjer. Till byggnader räknas bostäder och verksamheter, men 

inte byggnader av annat slag såsom lantbrukets ekonomibyggnader. 

I kommunen finns 499 km smala vattendrag. Som smala vattendrag räknas de 

vattendrag som är minst en meter och högst sex meter breda. Längs kommunens smala 

vattendrag är 3,4 % av sträckan påverkad av byggnader inom 50 meter från vattnet. 

Inom 50 meter från de smala vattendragens strand finns 7,5 % av kommunens totala 

andel byggnader.  

Längs ca 12 km strandlinje är strandskyddet helt eller delvis upphävt genom gällande 

detaljplaner, vilket utgör ungefär 6 % av kommunens totala strandlängd (vattendrag 

som är smalare än sex meter är inte medräknat) Utpekade LIS-områden upptar 

sammantaget ca 7 km strand, vilket motsvarar knappt 4 % av kommunens totala 

strandlängd. Resterande strandlinje i kommunen har aktivt valts bort i arbetet med LIS-

planen, för att på så sätt undvika att äventyra strandskyddets syften inom kommunen. 
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Karta som visar strandskyddsområden i Örkelljunga kommun. 

 

BERÖRDA VATTENMILJÖERS NATURVÄRDEN 

Parallellt med LIS-planens framtagande pågår ett arbete med att uppdatera kommunens 

naturvårdsplan, vilket sker genom framtagande av ett naturvårdsprogram. Inom ramen 

för detta arbete har bland annat en kartläggning av naturvärdet i kommunens 

vattenmiljöer gjorts, något som beaktas under urvalsprocessen för LIS-områden vid 

arbete med föreliggande plan. 

I naturvårdsprogrammet presenteras naturliga värden samt preliminära 

naturvärdesklasser för kommunens vattenmiljöer, däribland de som ligger i anslutning 

till utpekade LIS-områden i föreliggande plan. Enligt programmet visar den preliminära 

naturvärdesklassificeringen att Åsljungasjöns vattenmiljö har ett påtagligt naturvärde, 

Hjälmsjöns och Fedingesjöns vattenmiljöer har ett högt naturvärde samt att Pinnåns 

vattenmiljö har det högsta naturvärden i kommunens klassificeringsskala. Kommunen 

gör emellertid bedömningen att den utveckling som föreslås inom ramen för 

föreliggande LIS-plan inte har någon betydande påverkan på de berörda vattenmiljöerna 

naturvärden. Naturvärdena bör emellertid beaktas i det kommande detaljplaneskedet. 

Alla sjöar och vattendrag som ligger intill LIS-områdena är utpekade som 

fiskevårdsområden. Kommunen gör emellertid bedömningen att utvecklingen som 

föreslås inom LIS-planen inte har något betydande påverkan på fisklivet eller fisket i de 

aktuella vattenområdena. 
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KULTURMILJÖ, FRITID OCH TURISM 

Som tidigare nämnts avser utvecklingen av landsbygden som föreslås i LIS-planen inte 

bara ny bostadsbebyggelse utan även ett tillvaratagande av de möjligheter som ges inom 

kommunen att utveckla och främja viktiga kulturmiljöer samt fritids- och 

turistverksamheter.  

Det rika utbud av attraktiva naturmiljöer som finns i strandnära lägen inom kommunen 

ger goda förutsättningar för att etablera och utveckla verksamheter för rekreation, 

friluftsliv och turism. Inom de LIS-områden som pekas ut i föreliggande LIS-plan finns 

även ett flertal befintliga anläggningar och verksamheter för friluftsliv, idrott och turism. 

Det finns bland annat en camping med närbelägna minigolf- och tennisbanor samt en 

rodd- och kanotklubb inom LIS-området vid Hjälmsjöns sydvästra strand. Hjälmsjön är 

en av tre svenska arenor för rodd och gästas av nationella och internationella tävlingar i 

rodd och kanot. Det finns även ett flertal badplatser, vandrings- och cykelleder och 

populära fiskeplatser inom LIS-områdena. I anslutning till dessa platser kan åtgärder 

som ytterligare gynnar friluftsliv, idrott och turism falla inom ramen för den utveckling 

som avses inom LIS. Planeringen av boende och verksamheter i strandnära lägen ska 

inte göras på ett sådant sätt att det medför hinder för rekreation, friluftsliv och turism. I 

stället bör utveckling inom LIS-områdena ha positiv påverkan med avseende på nämnda 

aspekter. 

Inom Örkelljunga kommun finns ett flertal värdefulla kulturmiljöer i form av bland 

annat forn- och kulturlämningar samt särskilt värdefulla kulturmiljöer utpekade av 

Länsstyrelsen i Skåne. När ny bebyggelse eller andra åtgärder planeras inom LIS-

områdena ska dessa miljöer beaktas, och på så sätt värnas och bevaras. Behovet av 

hänsyn beror på typ, omfattning och placering av bebyggelse eller övrigt ingrepp. De 

värdefulla kulturmiljöerna kan med fördel, på ett hänsynsfullt sätt, inkorporeras i den 

utveckling som sker inom LIS-områdena, för att på så sätt skapa attraktivitet för boende, 

näringsliv, turism och rekreation. På så sätt kan landsbygdens tillväxt, sysselsättning och 

marknadsföring stärkas. I övrigt bedömer kommunen att den utveckling som föreslås 

inom LIS-planen inte äventyrar kommunens värdefulla kulturmiljöer. 

Samtidigt som det planeras för ny bebyggelse inom ett LIS-område bör det undersökas 

hur kultur-, rekreations- och friluftsvärdena kan stärkas för att göra området mer 

attraktivt. Till exempel genom att skapa promenadstråk, båtplatser, badplatser, 

allmänna parkeringsplatser och områden med skyddad eller tillgänglig natur. 

HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET 

I Örkelljunga kommun har historiskt sett inga betydande översvämningar, ras eller 

skred inträffat. Förklaringen till detta ligger i kommunens topografi, jordarter och 

placering i inlandet långt från hav och riktigt stora sjöar. I kommunens Risk- och 

Sårbarhetsanalys från 2016 tas översvämning inte upp som särskild risk. Jordarna i 

kommunen består i huvudsak av morän samt stråk av inälvsavlagringar. Områden med 

lermaterial saknas vilket gör att risken för ras och skred bedöms som mycket liten. 
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Några händelser med sådana olyckor är inte kända i kommunen. LIS-områdena som 

pekas ut i planen är lokaliserade på platser med förmodat tillfredsställande god 

markstabilitet och utan känd risk för översvämning. Den ökande risken för 

klimatförändringar medför dock att höjda vattennivåer och ökad översvämningsrisk i 

större grad behöver beaktas i samhällsplaneringen. 

Kompletterande geotekniska utredningar liksom fördjupad kunskap avseende risk för 

översvämning krävs, knutet till kommande detaljplaneskede.  

Mätningar av markradon och geologisk information talar för att huvuddelen av marken i 

kommunen 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 radonsäker grund föreskrivas i detaljplan. 

Europaväg 4 och Riksväg 24 är farligt godsvägar. Nämnda vägar bör därför gällande 

skyddsavstånd beaktas vid nybyggnation, då närhet till nämnda vägar kan innebära 

risker för människors hälsa och säkerhet. Det är framför allt LIS-områdena belägna norr 

om Hjälmsjön som bedöms ligga så nära kommunens transportleder för farligt gods att 

särskild riskhänsyn behöver tas vid kommande detaljplanering inom områdena. 

VÄGAR 

I Örkelljunga kommun utgör Europaväg 4 (E4) och Riksväg 24 riksintresse för 

kommunikationer. Särskild hänsyn ska tas vid planering utmed vägar av riksintresse. 

Utpekade LIS-områden i föreliggande plan ligger minst 200 meter från vägar av 

riksintresse, bortsett från ett område norr om Hjälmsjön som ligger 50 meter från 

Riksväg 24. Kommunen gör bedömningen att föreslagen utveckling inom LIS-områdena 

inte kommer att ha någon betydande påverkan på kommunens vägar av riksintresse. 

Riksintresset ska emellertid beaktas i samband kommande detaljplanering inom LIS-

områdena, speciellt i det nämnda området norr om Hjälmsjön. 

Vid exploatering inom ett LIS-område bör befintliga anslutningar till det statliga 

vägnätet användas. Trafikverket tillämpar en restriktiv hållning till nya anslutningar till 

vägar på funktionellt utpekade stråk och regionalt viktiga vägar för person- och 

godstrafik. 

VINDKRAFT 

Örkelljunga kommun har år 2011 tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med 

temat vindkraft. I detta tematiska tillägg till översiktsplanen pekas ett antal 

utredningszoner ut där vindkraftetablering kan komma att bli aktuellt. LIS-områdena 

som föreslås i föreliggande plan ligger med god marginal från de utredningszoner för 

vindkraft som presenteras i det tematiska tillägget till översiktsplanen med temat 

vindkraft. 
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VATTENTÄKTER OCH VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten innefattar huvudsakligen den täta 

bebyggelsen i orterna Skånes Fagerhult, Skånes Värsjö, Åsljunga, Örkelljunga och Eket, 

samt fritidshusområdena Sjöhultet och Åkarp. Gemensam vattenanläggning finns också i 

några fritidshusområden. Övrig bebyggelse har egen vattentäkt som oftast består av 

grävd brunn. Inom kommunen finns ett antal vattenskyddsområden, bland annat i 

närheten av Hjälmsjön med Pinnån och Åsljungasjön. Dessa skyddsområden har 

beaktats vid utpekande av LIS-områden i denna plan, och ska vidare beaktas vid 

kommande detaljplanering. 

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000-OMRÅDEN 

Enligt kommunens ställningstaganden i ÖP07 ska kommunen verka för att inga intrång, 

som kan skada riksintressena, görs i områden av riksintresse för naturmiljö och 

friluftsliv i kommunen.  

Ett stort område vid Hallandsåsen, vilken sträcker sig in i kommunens västra delar, är av 

riksintresse för friluftsliv. Detta område ligger emellertid med god marginal från de 

områden som pekas ut för LIS i föreliggande plan. Då det inte finns några andra områden 

av riksintresse för friluftsliv i närheten av Örkelljunga kommun bedöms utvecklingen 

som föreslås i LIS-planen inte stå i konflikt med riksintresset med avseende på detta. 

Värsjön som ligger i nordöstra delen av kommunen och Stensmyr som ligger i 

kommunens östra del vid gränsen mot Hässleholms kommun är av riksintresse för 

naturvård. Nämnda områden ligger med god marginal från de utpekade LIS-områdena. 

Utvecklingen som föreslås i LIS-planen bedöms därför inte stå i konflikt med 

riksintresse med avseende på naturvård. 

Lärkesholmsjön, Värsjön och Stensmyr är av gemenskapsintresse enligt 

habitatdirektivet inom Natura 2000. Nämnda områden ligger med god marginal från 

utpekade LIS-områden. Således bedöms LIS-planen inte medföra någon betydande 

påverkan på Natura 2000-områden inom kommunen. 

ATTRAKTIVITET I STRANDNÄRA LÄGEN 

I Örkelljunga kommun med sina över 20 sjöar finns det goda möjligheter till sjönära 

boende. En risk med strandnära bebyggelse är emellertid att attraktiviteten för ett fåtal 

kan innebära sänkt attraktivitet för flera andra. För att värna attraktionen i kommunens 

strandnära natur-, fornminnes-, rekreations- och kulturområden har dessa områdens 

värden beaktats under urvalsprocessen av LIS-områden, och bör även fortsatt beaktas 

under kommande detaljplaneskede. 

MELLANKOMMUNALT SAMARBETE 

Ett kommunöverskridande samarbete bör ske när LIS-områden pekas ut vid sjöar och 

vattendrag som delas med andra kommuner så att detta medför betydande 

konsekvenser för de andra kommunerna. Samtliga sjöar som berörs av LIS-planen ligger 



    

26 
 

med god marginal från kommungränsen, därför görs bedömningen att utpekande av LIS-

områden längs deras strandlinjer inte kräver något kommunöverskridande samarbete. 

Pinnån, som också berörs av föreliggande LIS-plan, rinner från Örkelljunga kommun, via 

Klippans kommun, för att slutligen rinna ut i Rönne å i Ängelholms kommun. 

Utpekandet av LIS-områden längs Pinnån i Örkelljunga kommun bedöms inte medföra 

några betydande konsekvenser för Klippans eller Ängelholms kommun. 

SLUTSATSER 

Vid de tre tätortsnära sjöarna Hjälmsjön, Åsljungasjön och Fedingesjön samt 

vattendraget Pinnån, vilka ligger utmed kommunens nord-sydligt gående ”ryggrad” av 

tätorter och kommunikationsstråk, finns stor potential för ökad turism och rekreation, 

ökat friluftsliv samt skapande av attraktiva och strategiskt belägna boendemiljöer med 

möjlighet att åstadkomma goda VA-lösningar. Tillgången till oexploaterade stränder i 

kommunen är god, vilket ger gynnsamma förutsättningar för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen.  
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LIS-OMRÅDEN 
 

1. FEDINGESJÖN 

Fedingesjön är belägen i kommunens norra del, norr om orten Skånes Fagerhult. Längs 

strandsträckan runt sjön ligger ett flertal bostäder samt ett par badplatser.  

 
Karta över hela Fedingesjön.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utredningsområdena för LIS är belägna längs sjöns sydöstra samt nordvästra strand. 

Områdena består huvudsakligen av skogsområden, öppen betesmark och befintlig 

bostadsbebyggelse. Den gamla banvallen sträcker sig genom det östra 

utredningsområdet parallellt med strandlinjen, längs vilken det idag finns en gång- och 

cykelväg. I sjön finns flera smärre öar, skyddade vikar och stränder. En tallbevuxen 

åsbildning leder ut i sjön dels från söder, där en sandstrand iordningsställts, dels från 

norr. Sjön omges mest av löv- och barrskogar, men även betesmarker på den västra 

sidan och bebyggelse på den södra och nordöstra sidan. Sjön är fågelrik med häckande 

kolonier av fiskmås och fisktärna på öarna. Tillfart till det östra utredningsområdet sker 

i huvudsak från Sjöfågelvägen som leder till gamla E4:an både i norr och söder. Till det 

västra utredningsområdet sker tillfart från väg 1842. Ny bostadsbebyggelse bör ansluta 

till befintliga vägar på lämpligt sätt. Bilkörning från LIS-områdena till centrala 

Helsingborg tar ungefär 47 minuter, till centrala Ängelholm ungefär 42 minuter, till 

Ängelholm Helsingborg Airport ungefär 42 minuter och till tågstation i Markaryd 

ungefär 10 minuter.  
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Marken öster om banvallen i det östra utredningsområdet är huvudsakligen höglänt. 

Väster om banvallen sluttar marken ner mot sjön. Översämningsrisken bedöms som låg 

förutsatt att ny bebyggelse placeras på höglänt mark, vilket företrädesvis anträffas öster 

om banvallen i det östra utredningsområdet. Sanka och flacka partier intill sjön bör inte 

bebyggas och omfattas därför inte av LIS-områdena. Framtida detaljplanearbete ska 

emellertid föregås av grundliga undersökningar av översvämningsrisk i det aktuella 

området. 

Sjön ingår i kommunens kommande naturvårdsprogram. Runt sjön ligger ett antal 

fornlämningsområden, fyra av dessa ligger inom utredningsområdena. Norr om sjön 

finns ett sumpskogsområde i anslutning till ett av sjöns tillflöden. Detta område ligger 

utanför utredningsområdet. Den södra delen av det östra utredningsområdet är utpekat 

som särskilt värdefull kulturmiljö. En gång- och cykelväg sträcker sig parallellt med 

strandlinjen längs den gamla banvallen genom utredningsområdet. I övrigt finns inga 

kända frilufts-, kultur- eller naturvärden inom områdena.  

Regelbunden kollektivtrafik finns inom en kilometers avstånd från LIS-områdena öster 

om sjön vid Skånetrafikens busshållplats Kilhult. Från LIS-området väster om sjön är det 

ungefär två kilometer till närmsta busshållplats, vilken ligger vid Skånes Fagerhults 

kyrka. Inom ungefär två kilometers avstånd från LIS-områdena, i Skånes Fagerhult, finns 

service i form av bland annat dagligvaruhandel, skola och bibliotek. 

Det finns intresse för att uppföra bostadsbebyggelse i området. 

LIS-OMRÅDEN 

Sex LIS-områden pekas ut inom utredningsområdena. Två LIS-område ligger i den norra 

delen av det östra utredningsområdet, och avser i huvudsak uppförande av 

bostadsbebyggelse. Ytterligare två LIS-områden, vilka också företrädesvis avser 

bostadsbyggnation, är utpekade i det östra utredningsområdet. I den södra delen av det 

östra utredningsområdet ligger även ett LIS-området som bedöms vara lämpligt för 

uppförande av frilufts- och träningssanläggning, som exempelvis ett utegym. Ett LIS-

område, som huvudsakligen bedöms vara lämpligt för uppförande av 

bostadsbebyggelse, pekas ut inom utredningsområdet på sjöns västra sida. LIS-

områdena omfattar inte de fornlämningsområden som finns inom utredningsområdet. 

En fri passage mellan LIS-området och sjöns strandlinje lämnas. 

ANALYS 

Talar för LIS 

- Vackert belägna områden med vyer över Fedingesjön. 

- Områdena är redan taget i anspråk och innehåller befintlig bostadsbebyggelse att 

knyta an till. 
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- LIS-områdena på sjöns östra sida omfattas av det befintliga kommunala 

verksamhetsområdet för VA. 

- Närhet till skola, förskola, service, handel m.m. i Skånes Fagerhult. 

- Nära till hållplats för regelbunden kollektivtrafik. 

- Närhet till allmänt tillgängliga badplatser. 

- Befintlig gång- och cykelväg som leder till Skånes Fagerhult, och vidare till 

Örkelljunga tätort löper genom områdena på sjöns östra sida. 

- Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns. 

Talar emot LIS 

- Delar av det ena området används idag som betesmark.  

- Kommunalt VA saknas inom området väster om sjön. 

- Närbelägna fornlämningsområden. 

- Viss närrekreation inom obebyggda ytor längs stranden. 

UTVÄRDERING 

De utpekade områdena har natursköna och strategiska lägen nära handel, service och 

kommunikationer. Kommunens bedömning är att områdena är lämpliga för 

komplettering med bostäder samt för uppförande av rekreations- och/eller 

träningsanläggning, och på så vis kan bidra till landsbygdsutveckling. Utvecklingens 

omfattning begränsas av möjligheterna att ordna hållbara VA-lösningar. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga fornlämnings- och kulturmiljövärden i 

samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i området, bedöms 

detaljplanering av området påverka detta positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka 

fornlämnings- och kulturmiljöernas skydd genom planbestämmelser. 

Två av LIS-områdena vid Fedingesjön innehåller betesmarksområden. Bedömningen är 

att föreslagen utveckling kan medföra viss negativ påverkan på betesmarkerna 

naturvärden, då delar av dessa kan komma att tas i anspråk för bebyggelse. Dock ska 

inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker med stor hänsyn till och respekt för 

befintliga naturvärden. 

Föreslagna LIS-områden är avgränsade för att inte inkludera och påverka 

fornlämningsområdena inom utredningsområdet och bedöms således inte påverka 

dessa. 
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Förutsatt att föreslagen bostadsutveckling kan ske utan privatiserande effekt på sjöns 

stränder i LIS-områdena bedöms utvecklingen inte ha någon negativ påverkan på 

friluftsliv och reakreation i områdena. Föreslagen utveckling bedöms påverka friluftsliv 

och rekreation i området positivt genom uppförande av träningsanläggning eller dylikt. 

Sumpskogspartiet ligger utanför utredningsområdet för LIS och bedöms således inte 

påverkas av den föreslagna utvecklingen inom LIS-områdena. 

LIS-områdenas närhet till hållplatser för kollektivtrafik förväntas reducera bilberoendet 

hos boende i de bostäder som föreslås uppföras inom områdena. Ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken, som en följd av bostadsbyggnation, förväntas medföra tätare turer, och 

således bättre kollektiva förbindelser, för både nuvarande och framtida boende inom de 

aktuella områdena. Detta bedöms reducera bilberoendet hos kommuninvånarna 

ytterligare. 

Miljökvalitetsnormer 

Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormer 

för luft.  

Miljökvalitetsnormer för vatten i Fedingesjön saknas. Bedömningen är dock att 

föreslagen utveckling inte kommer att innebära negativ påverkan på Fedingesjöns 

ekologiska eller kemiska status. 

Strandskydd 

Ett antal befintliga bostadshus har en privatiserande effekt på stranden längs den 

aktuella strandsträckan inom utredningsområdena för LIS. Förutsatt att en fri passage 

längs sjöns strandlinje samt gång- och cykelvägen på gamla banvallen undantas från 

exploatering eller privatisering, samt att möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet 

till vattnet ses över i samband med utvecklingen, bedöms området kunna utvecklas 

enligt förslaget utan att strandskyddets syften avseende djur- och växtliv samt 

allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras. Allmänhetens tillgänglighet till 

gång- och cykelleden längs gamla banvallen bör särskilt beaktas. Sett till 

naturmarkskaraktären inom LIS-områdena och mängden oexploaterad strand kring 

Fedingesjön bedöms den föreslagna utvecklingen inte långsiktigt äventyra 

strandskyddets syften avseende djur- och växtliv. 
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FORTSATT ARBETE 

Utveckling inom LIS-områdena ska föregås av prövning i ny detaljplan. I det fortsatta 

planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid: 

- att den lämplighetsbedömning för de olika LIS-områdenas utveckling som 

presenteras i LIS-planen beaktas, 

- att den planerade utvecklingens eventuella  påverkan på naturvärden och hotade 

djur- och växtarter utreds, 

- att värdefulla kultur- och landskapsvärden samt fornlämningsområden beaktas 

och skyddas genom planbestämmelser, 

- att turism och rörligt friluftsliv längs sjöns strand främjas, 

- att en fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs strandlinjen 

enligt Miljöbalken 7 kap. 18 f §, 

- att en förbättrad tillgång till handel, service och kollektivtrafik eftersträvas, 

- att allmänhetens tillgång till badplatser upprätthålls, 

- att eventuella klimat-, ras-, skred-, och översvämningsrisker beaktas, 

- att gamla värdefulla träd beaktas och, om möjligt, bevaras, 

- att långsiktigt hållbara VA-lösningar eftersträvas, 

-att värdefulla fornlämningsområden och kulturmiljöernas bör skyddas genom 

planbestämmelser, 

- att ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsättningar, t.ex. 

landskapsbilden, topografin och kulturmiljön, 

- att närliggande sumpskogsområde inte påverkas negativt av åtgärder inom LIS-

områdena.  
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2. ÅSLJUNGASJÖN 

Åsljungasjön är belägen centralt i kommunen, i direkt anslutning till den södra delen av 

Åsljunga tätort. Längs strandsträckan runt sjön ligger ett flertal bostäder samt en 

badplats.  

 
Karta över hela Åsljungasjön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utredningsområdet för LIS omfattar sjöns strandlinje från idrottsplatsen i Åsljunga 

tätort, runt sjöns nordöstra ände, till nyckelbiotopområdet vid sjöns södra strand. 

Området består huvudsakligen av skogsområden och befintlig bostadsbebyggelse. 

Skogsmark och bebyggelse ansluter huvudsakligen närmast till sjön. Det finns långa 

sträckor av grusiga till steniga stränder med flertalet bad- och båtplatser. Tillfart till 

utredningsområdet sker från ett flertal vägar, men huvudsakligen från Ånhultsvägen 

som leder till Landshövdingevägen i norr och Riksväg 24 i söder. Ny bostadsbebyggelse 

bör ansluta till befintliga vägar på lämpligt sätt. Bilkörning från LIS-områdena till 

centrala Helsingborg tar ungefär 42 minuter, till centrala Ängelholm ungefär 36 minuter, 

till Ängelholm Helsingborg Airport ungefär 35 minuter, till tågstation i Markaryd 

ungefär 20 minuter och till Hässleholms Centralstation ungefär 35 minuter.  

Översämningsrisken i utredningsområdet bedöms som låg förutsatt att ny bebyggelse 

placeras på höglänt mark. Sanka och flacka partier intill sjön bör inte bebyggas och 

omfattas därför inte av LIS-områdena. Framtida detaljplanearbete ska emellertid 

föregås av grundliga undersökningar av översvämningsrisk i det aktuella området. 
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Sjön ingår i kommunens kommande naturvårdsprogram. Runt sjön ligger ett antal 

fornlämningsområden, varav tre ligger inom utredningsområdet. Runt sjön finns ett 

flertal sumpskogsområden, vilka huvudsakligen ligger utanför utredningsområdet. Norr 

om sjön finns ett vattenskyddsområde som delvis omfattas av utredningsområdet. I 

sjöns närhet finns även nyckelbiotop- samt biotopskyddsområden. Dessa områden 

omfattas inte av utredningsområdet. Större delen av utredningsområdet är utpekat som 

särskilt värdefull kulturmiljö. Runt sjön sträcker sig en tillgänglighetsanpassad gång- 

och motionsslinga, vilken har anlagts som en del av ett lokalt lett projekt genom den så 

kallade leadermetoden. Skåneleden sträcker sig runt sjöns västra del längs den ovan 

nämnda gång- och motionsslinga. I övrigt finns inga kända frilufts-, kultur- eller 

naturvärden inom området.  

Regelbunden kollektivtrafik finns inom 1,5 kilometer vid Skånetrafikens busshållplatser 

Åsljunga Landshövdingevägen samt Åsljunga Näckrosvägen. Inom ungefär två 

kilometers avstånd från LIS-områdena, i Åsljunga, finns service i form av bland annat 

skola och bibliotek. 

Det finns intresse för att uppföra bostadsbebyggelse i området. 

LIS-OMRÅDEN 

Fem LIS-områden pekas ut inom utredningsområdet. Två LIS-områden ligger norr om 

sjön i anslutning till Åsljunga tätort. Det ena avser i huvudsak uppförande av 

bostadsbebyggelse och det andra avser utveckling av befintligt rekreations- och 

friluftsområde med badplats, vilket ligger i anslutning till den tillgänglighetsanpassade 

gång- och motionsslingan som löper runt sjön. De tre resterande LIS-områdena ligger 

vid sjöns östra respektive södra strand. Två av dessa syftar i huvudsak till uppförande av 

bostadsbebyggelse, och det tredje området avser utveckling av rekreations- och 

friluftslivsvärden. LIS-områdena omfattar inte de fornlämningsområden, 

sumpskogsområden, nyckelbiotopområden, biotopskyddsområden eller det 

vattenskyddsområde som finns inom, eller i närheten av, utredningsområdet. En fri 

passage mellan LIS-området och sjöns strandlinje lämnas. 

ANALYS 

Talar för LIS 

- Vackert belägna områden med vy över Åsljungasjön. 

- Områdena är redan taget i anspråk och innehåller befintlig bostadsbebyggelse att 

knyta an till. 

- Områdena omfattas av det befintliga kommunala verksamhetsområdet för VA. 

- Närhet till förskola, skola, service m.m. i Åsljunga tätort. 

- Nära till hållplats för regelbunden kollektivtrafik. 
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- Närhet till allmänt tillgängliga badplatser. 

- Aktivt samhällsliv med verksam intresseförening för Åsljunga tätort. 

- Befintlig gång- och cykelväg som leder till Åsljunga, och vidare till Örkelljunga 

tätort. 

- Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns. 

Talar emot LIS 

- Närbelägna fornlämningsområden. 

- Närbelägna områden med höga naturvärden. 

UTVÄRDERING 

De utpekade områdena har natursköna och strategiska lägen nära service och 

kommunikationer. Kommunens bedömning är att områdena är lämpliga för 

nybyggnation av bostäder samt för uppförande och utveckling av rekreations- och 

friluftsanläggningar, och på så vis kan bidra till landsbygdsutveckling. Utvecklingens 

omfattning begränsas av möjligheterna att ordna hållbara VA-lösningar. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga fornlämnings- och kulturmiljövärden i 

samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i området, bedöms 

detaljplanering av området påverka detta positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka 

fornlämnings- och kulturmiljöernas skydd genom planbestämmelser. 

Föreslagna LIS-områden är avgränsade för att inte inkludera och påverka de 

fornlämningsområden, sumpskogsområden eller det vattenskyddsområde som finns 

inom utredningsområdet. Kommunen gör således bedömningen att nämnda områden 

inte påverkas negativt genom föreslagen utveckling.  

Förutsatt att föreslagen bostadsutveckling kan ske utan privatiserande effekt på sjöns 

stränder inom LIS-områdena bedöms utvecklingen inte ha någon negativ påverkan på 

friluftsliv och reakreation i områdena. Föreslagen utveckling bedöms påverka friluftsliv 

och rekreation i området positivt genom etablering och utveckling av rekreation- och 

friluftsanordningar. 

Nyckelbiotopsområdena och biotopskyddsområdena ligger utanför utredningsområdet 

för LIS och bedöms således inte påverkas av den föreslagna utvecklingen. Dock ska 

inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker med stor hänsyn till och respekt för 

befintliga naturvärden. 

LIS-områdena vid Åsljungasjön ligger som närmst 500 meter från Europaväg 4, vilken 

omfattas av riksintresse för kommunikation. Den utveckling som föreslås för området 
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bedöms inte ha någon negativ påverkan på riksintresset för kommunikation längs 

Europaväg 4. 

LIS-områdenas närhet till hållplatser för kollektivtrafik förväntas reducera bilberoendet 

hos boende i de bostäder som föreslås uppföras inom områdena. Ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken, som en följd av bostadsbyggnation, förväntas medföra tätare turer, och 

således bättre kollektiva förbindelser, för både nuvarande och framtida boende inom de 

aktuella områdena. Detta bedöms reducera bilberoendet hos kommuninvånarna 

ytterligare. 

Miljökvalitetsnormer 

Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormer 

för luft.  

Miljökvalitetsnormer för vatten i Åsljungasjön saknas. Bedömningen är dock att 

föreslagen utveckling inte kommer att innebära negativ påverkan på Åsljungasjöns 

ekologiska eller kemiska status. 

Strandskydd 

Ett antal befintliga bostadshus har en privatiserande effekt på stranden längs den 

aktuella strandsträckan inom utredningsområdet för LIS. Förutsatt att en fri passage 

längs sjöns strandlinje samt gång- och motionsslingan runt sjön undantas från 

exploatering eller privatisering, samt att möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet 

till vattnet ses över i samband med utvecklingen, bedöms området kunna utvecklas 

enligt förslaget utan att strandskyddets syften avseende djur- och växtliv samt 

allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras. Allmänhetens tillgänglighet till 

badplatserna samt gång- och motionsleden runt sjön bör särskilt beaktas. Sett till 

naturmarkskaraktären inom LIS-områdena och mängden oexploaterad strand kring 

Åsljungasjön bedöms den föreslagna utvecklingen inte långsiktigt äventyra 

strandskyddets syften avseende djur- och växtliv. 

Strandskyddet är upphävt inom LIS-området vid idrottsplatsen i Åsljunga. Vid 

utarbetande av ny detaljplan kommer emellertid strandskyddet att återinträda. Vid ett 

sådant återinträde av strandskyddet kan den föreslagna utvecklingen inom området ha 

en något negativ påverkan på strandskyddets syfte gällande allemansrättslig 

tillgänglighet, då platsen används för viss närrekreation. En väl tilltagen passage lämnas 

emellertid mellan LIS-området och strandlinjen för att säkra strandskyddets syften.  
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FORTSATT ARBETE 

Utveckling inom LIS-områdena ska föregås av prövning i ny detaljplan. I det fortsatta 

planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid: 

- att den lämplighetsbedömning för de olika LIS-områdenas utveckling som 

presenteras i LIS-planen beaktas, 

- att den planerade utvecklingens eventuella påverkan på naturvärden och hotade 

djur- och växtarter utreds, 

- att värdefulla kultur- och landskapsvärden samt fornlämningsområden beaktas 

och skyddas genom planbestämmelser, 

- att turism och rörligt friluftsliv längs sjöns strand främjas, speciellt längs 

Skåneleden, 

- att en fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs strandlinjen 

enligt Miljöbalken 7 kap. 18 f §, 

- att en förbättrad tillgång till service och kollektivtrafik eftersträvas, 

- att allmänhetens tillgång till badplatser upprätthålls, 

- att eventuella klimat-, ras-, skred-, och översvämningsrisker beaktas, 

- att gamla värdefulla träd beaktas och, om möjligt, bevaras, 

- att närliggande sumpskogsområden, nyckelbiotopområden, biotopskyddsområden 

och vattenskyddsområde skyddas från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-

områdena, 

- att ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsättningar, t.ex. 

landskapsbilden, topografin och kulturmiljön, 

- att långsiktigt hållbara VA-lösningar eftersträvas.  
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3. HJÄLMSJÖN 

Hjälmsjön är belägen centralt i kommunen, strax sydost om Örkelljunga tätort. Längs 

strandsträckan runt sjön ligger ett flertal bostäder, badplatser samt frilufts- och 

träningsanläggningar. 

 
Karta över hela Hjälmsjön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utredningsområdet för LIS omfattar hela sjöns strandlinje. Området består 

huvudsakligen av skogsområden, öppna ängs- och betesmarker samt befintlig 

bostadsbebyggelse. Lövskogar dominerar i de närmaste omgivande markerna, men även 

en ökad grad av bebyggelse på den östra och norra sidan ansluter närmast till sjön. 

Kring sjön finns flera bad- och båtplatser. Flera större uddar skjuter ut i sjöns södra del. 

Sjön är värdefull för fågellivet, framför allt för rastande fåglar. Sjön är också viktig för 

friluftslivet. Tillfart till utredningsområdet sker från ett flertal vägar, men huvudsakligen 

via Smålandsvägen, Östra Ringarpsvägen, Bruksvägen och Hässleholmsvägen, vilka 

leder vidare till bland annat Europaväg 4 och Riksväg 24. Ny bostadsbebyggelse bör 

ansluta till befintliga vägar på lämpligt sätt. Bilkörning från LIS-områdena till centrala 

Helsingborg tar ungefär 35 minuter, till centrala Ängelholm ungefär 33 minuter, till 

Ängelholm Helsingborg Airport ungefär 32 minuter och till Hässleholms Centralstation 

ungefär 30 minuter.  

Översämningsrisken i utredningsområdet bedöms som låg förutsatt att ny bebyggelse 

placeras på höglänt mark. Sanka och flacka partier intill sjön bör inte bebyggas och 
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omfattas därför inte av LIS-områdena. Framtida detaljplanearbete ska emellertid 

föregås av grundliga undersökningar av översvämningsrisk i det aktuella området. 

Sjön ingår i kommunens kommande naturvårdsprogram. Inom utredningsområdet runt 

sjön ligger ett flertal fornlämningsområden. Runt sjön finns även ett antal 

sumpskogsområden, vilka företrädesvis ligger inom utredningsområdet. Väster om sjön, 

utanför utredningsområdet, ligger ett vattenskyddsområde. I sjöns närhet finns även 

nyckelbiotopområden samt områden med särskilda naturvärden, vilka delvis omfattas 

av utredningsområdet. I den nordöstra delen av utredningsområdet ligger en åker som 

omfattas av Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Utredningsområdets 

västra del är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö. Skåneleden löper i östvästlig 

riktning norr om sjön, och sträcker sig bitvis inom utredningsområdet. Ett flertal 

badplatser, båtplatser finns inom utredningsområdet runt sjön. I utredningsområdets 

sydvästra del finns ett antal träningsanläggningar, såsom utegym, rodd- och kanotklubb 

samt tennis- och minigolfbanor, samt en camping. I övrigt finns inga kända frilufts-, 

kultur- eller naturvärden inom området.  

Regelbunden kollektivtrafik finns inom 1,5 kilometer vid Skånetrafikens busshållplatser. 

Inom ungefär tre kilometers avstånd från LIS-områdena, i Örkelljunga tätort, finns 

service i form av bland annat centrumhandel, skola, bibliotek och vårdcentral. 

Det finns intresse för att uppföra bostadsbebyggelse i området. 

LIS-OMRÅDEN 

Åtta LIS-områden pekas ut inom utredningsområdet. Fyra LIS-områden ligger norr om 

sjön. Två av dessa avser i huvudsak uppförande av bostadsbebyggelse och de två 

resterande avser utveckling av verksamhet. Två LIS-områden sträcker sig längs sjöns 

östra strand och avser huvudsakligen utveckling genom bostadsbyggnation. Två LIS-

områden pekas ut vid sjöns västra strand. Det ena av dessa syftar i huvudsak till 

uppförande av bostadsbebyggelse, och det andra området avser utveckling av 

rekreations- och friluftslivsvärden. LIS-områdena omfattar inte de sumpskogsområden, 

nyckelbiotopområden, naturvärdesområden, vattenskyddsområden eller det område 

som omfattas av ängs- och betesmarksinventering inom, eller i närheten av, 

utredningsområdet. En fri passage mellan LIS-området och sjöns strandlinje lämnas. 

ANALYS 

Talar för LIS 

- Attraktiva och vackert belägna områden med vy över Hjälmsjön. 

- Områdena är redan taget i anspråk och innehåller befintlig bostadsbebyggelse att 

knyta an till. 

- Några av områdena omfattas av det befintliga kommunala verksamhetsområdet 

för VA. 
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- Utvecklingen kan skapa underlag för utbyggnad av hållbara VA-lösningar utanför 

det befintliga kommunala verksamhetsområdet för VA. 

- Närhet till service, handel m.m. i Örkelljunga centrum. 

- Nära till hållplats för regelbunden kollektivtrafik. 

- Närhet till allmänt tillgängliga badplatser. 

- Befintlig gång- och cykelväg som leder till Örkelljunga tätort från områdena på 

sjöns västra sida. 

- Detaljplanearbete för förnyelse pågår. 

- Aktivt samhällsliv i Örkelljunga tätort. 

- Högt marknadsvärde på befintliga bostäder runt sjön. 

- Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns. 

- Möjlighet att utveckla befintlig verksamhet inom områdena. 

Talar emot LIS 

- Delar av områdena används idag för skogsbruk.  

- Kommunalt VA saknas i några LIS-områden. 

- Delar av området används idag som betes- eller åkermark.  

- Närbelägna fornlämningsområden. 

- Närbelägna områden med höga naturvärden. 

- Viss närrekreation inom obebyggda ytor längs stranden. 

- Ett av LIS-områdena vid sjöns norra strand ligger relativt nära farligt -

godstransporter på Riksväg 24.  

- Hjälmsjön uppnår ej god kemisk status. 

UTVÄRDERING 

De utpekade områdena har natursköna och strategiska lägen nära handel, service och 

kommunikationer. Kommunens bedömning är att områdena är lämpliga för 

nybyggnation av bostäder samt för utveckling av verksamheter och rekreations-, 

tränings- och friluftsanläggningar, och på så vis kan bidra till landsbygdsutveckling för 

hela kommunen. Utvecklingens omfattning begränsas av möjligheterna att ordna 

hållbara VA-lösningar. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga fornlämnings- och kulturmiljövärden i 

samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i området, bedöms 

detaljplanering av området påverka detta positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka 

fornlämnings- och kulturmiljöernas skydd genom planbestämmelser. 

Föreslagna LIS-områden är avgränsade för att inte inkludera och påverka de 

sumpskogsområden, nyckelbiotopområden, naturvärdesområden eller det område som 

omfattas av ängs- och betesmarksinventeringen som finns inom utredningsområdet. 

Kommunen gör således bedömningen att nämnda områden inte påverkas negativt 

genom föreslagen utveckling. Dock ska inriktningen vara att framtida LIS-utveckling 

sker med stor hänsyn till och respekt för befintliga kultur- och naturvärden. 

Det ena LIS-området som avser utveckling av verksamhet, beläget norr om sjön, 

omfattar en kort stäcka av Skåneleden. Kommunen bedömer att en utveckling av 

verksamheten i det aktuella området skulle kunna stärka friluftsvärdena längs leden. 

Vattenskyddsområdet väster om Hjälmsjön ligger utanför utredningsområdet och 

bedöms därav inte påverkas av föreslagen utveckling.  

Inom några av LIS-områdena förekommer viss närrekreation, vilken kan komma att 

påverkas negativt av föreslagen utvecklingen genom byggnation av bostäder. Förutsatt 

att föreslagen bostadsutveckling i övrigt kan ske utan privatiserande effekt på sjöns 

stränder bedöms utvecklingen inte ha någon ytterligare negativ påverkan på friluftsliv 

och reakreation i områdena. Föreslagen utveckling bedöms påverka friluftsliv och 

rekreation i området positivt genom etablering och utveckling av rekreation- och 

friluftsanordningar. 

LIS-områdena vid Hjälmsjön ligger som närmst 50 meter från Riksväg 24, vilken 

omfattas av riksintresse för kommunikation. Förutsatt att detta riksintresse beaktas vid 

kommande detaljplanering inom områdena bedöms föreslagen utveckling inte påverka 

ifrågavarande riksintresse negativt. Den utveckling som föreslås för områdena bedöms 

inte ha någon negativ påverkan på riksintresset för kommunikation längs Europaväg 4. 

Dock ska inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker med stor hänsyn till 

riksintressen. 

LIS-områdenas närhet till hållplatser för kollektivtrafik förväntas reducera bilberoendet 

hos boende i de bostäder som föreslås uppföras inom områdena. Ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken, som en följd av bostadsbyggnation, förväntas medföra tätare turer, och 

således bättre kollektiva förbindelser, för både nuvarande och framtida boende inom de 

aktuella områdena. Detta bedöms reducera bilberoendet hos kommuninvånarna 

ytterligare. 
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Miljökvalitetsnormer 

Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormer 

för luft. 

Tabellen nedan visar miljökvalitetsnormer för vatten i sjön Hjälmsjön. Hjälmsjön 

bedöms ha god ekologisk status, men dess kemiska status uppnår ej god.  

Vid planering av bebyggelse i strandnära lägen ska miljökvalitetsnormerna för vatten 

beaktas. Föreslagen utveckling bedöms inte ha en betydande påverkan gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

Status  
Ekologisk status God 
Kemisk status Uppnår ej god 
Kemisk status utan överallt överskridande 
ämnen 

God 

Riskbedömning  
Risk att Ekologisk status/potential inte 
uppnås 2021 

Risk 

Risk att Kemisk status inte uppnås 2021 Risk 
Miljöproblem  
Övergödning och syrefattiga förhållanden Nej 
Miljögifter Ja 
Försurning Nej 
Förändrade Habitat genom fysisk 
påverkan 

Ja 

 

Strandskydd 

Ett antal befintliga bostadshus har en privatiserande effekt på stranden längs den 

aktuella strandsträckan inom utredningsområdet för LIS. Förutsatt att en fri passage 

längs sjöns strandlinje, Skåneleden samt viktiga rekreations- och friluftsområden runt 

sjön undantas från privatisering, samt att möjligheten att öka allmänhetens 

tillgänglighet till vattnet ses över i samband med utvecklingen, bedöms området kunna 

utvecklas enligt förslaget utan att strandskyddets syften avseende djur- och växtliv samt 

allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras. Allmänhetens tillgänglighet till 

badplatserna, tränings- och friluftsanläggning samt gång- och cykelleder bör särskilt 

beaktas. Sett till naturmarkskaraktären inom LIS-områdena och mängden oexploaterad 

strand kring Hjälmsjön bedöms den föreslagna utvecklingen inte långsiktigt äventyra 

strandskyddets syften avseende djur- och växtliv. 

Den föreslagna utvecklingen inom områdena kan ha en något negativ påverkan på 

strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet, då de används för viss 

närrekreation. En passage lämnas emellertid mellan LIS-området och strandlinjen för att 

säkra strandskyddets syften.   
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FORTSATT ARBETE 

Utveckling inom LIS-områdena ska föregås av prövning i ny detaljplan. I det fortsatta 

planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid: 

- att den lämplighetsbedömning för de olika LIS-områdenas utveckling som 

presenteras i LIS-planen beaktas, 

- att den planerade utvecklingens eventuella påverkan på naturvärden och hotade 

djur- och växtarter utreds, 

- att värdefulla kultur- och landskapsvärden samt fornlämningsområden beaktas 

och skyddas genom planbestämmelser, 

- att turism och rörligt friluftsliv längs sjöns strand främjas, speciellt längs 

Skåneleden, 

- att en fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs strandlinjen 

enligt Miljöbalken 7 kap. 18 f §, 

- att en förbättrad tillgång till handel, service och kollektivtrafik eftersträvas, 

- att allmänhetens tillgång till badplatser upprätthålls, 

- att eventuella klimat-, ras-, skred-, och översvämningsrisker beaktas, 

- att gamla värdefulla träd beaktas och, om möjligt, bevaras, 

- att närliggande sumpskogsområden, nyckelbiotopområden, naturvärdesområden, 

områden som omfattas av ängs- och betesmarksinventeringen och 

vattenskyddsområde skyddas från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-

områdena, 

- att långsiktigt hållbara VA-lösningar eftersträvas, 

- att hänsyn tas till riksintresse för kommunikation på Riksväg 24 (trafiksäkerhet, 

siktförhållanden, möjlighet till underhållsarbete etc.), 

- att åtgärder vidtas inom området för att hantera bullerpåverkan och eventuella 

risker för hälsa och säkerhet som kan uppstå på grund av närheten till Riksväg 24, 

- att närliggande vattenförekomster inte påverkas negativt med avseende på deras 

miljökvalitetsnormer för vatten, 

- att ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsättningar, t.ex. 

landskapsbilden, topografin och kulturmiljön, 

- att hänsyn tas till Hjälmsjöns känslighet avseende kemisk status. 
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4. PINNÅN 

Den berörda sträckan av Pinnån är belägen i kommunens centrala del, i utkanten av 

orten Örkelljunga. Längs åsträckan ligger ett fåtal permanenta bostäder. 

 
Karta över hela det berörda området längs Pinnån. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utredningsområdet är beläget på åns norra sida mellan ån och Smålandsvägen från 

Bangatan i väst till åns sjöutflöde vid Hjälmsjön i öst. Området omfattar ett 

koloniområde, en öppen betesmark, en större skogsbevuxen fastighet, sex fastigheter 

med befintlig bostadsbebyggelse samt två mindre obebyggda fastigheter. Längs den del 

av Pinnån som ligger utmed utredningsområdet är vattnet vackert strömmande och tar 

olika vägar så att små öar, så kallade kvillar, skapas i ån. Längs åsträckan ligger en 

tullmjölkvarn från 1700-talet och en anordning för fångst av ål. Tillfart till området sker 

från Smålandsvägen som leder till Riksväg 24 i öst och Bangatan i väst. Ny 

bostadsbebyggelse bör utgå från denna väg. Bilkörning från LIS-området till centrala 

Helsingborg tar ungefär 38 minuter, till centrala Ängelholm ungefär 33 minuter, till 

Ängelholm Helsingborg Airport ungefär 32 minuter och till Hässleholms Centralstation 

ungefär 30 minuter. 

Vid vägen är marken höglänt och sluttar relativt brant ner mot ån i närheten av 

strandlinjen. Översämningsrisken bedöms som låg förutsatt att ny bebyggelse placeras 

på höjden och i närheten av vägen. Sanka och flacka partier intill ån bör inte bebyggas 

och omfattas därför inte av LIS-området. Framtida detaljplanearbete ska emellertid 

föregås av grundliga undersökningar av översvämningsrisk i det aktuella området. 
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Ån, samt en mindre del av utredningsområdet, ingår i kommunens kommande 

naturvårdsprogram. På åns södra sida ligger en igenvuxen slåttermark som omfattas av 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Detta område ligger utanför 

utredningsområdet för LIS. Inom utredningsområdet finns två skyddsvärda 

fornlämningsområden. Stora delar av utredningsområdet är utpekat som särskilt 

värdefull kulturmiljö. Genom den östra halvan av området sträcker sig vandringsleden 

Skåneleden längs ån. Delar av utredningsområdet ingår i planerna för det så kallade 

Pinnåreservatet. I övrigt finns inga kända frilufts-, kultur- eller naturvärden inom 

området.  

Regelbunden kollektivtrafik finns inom 750 meter vid Skånetrafikens busshållplats 

Göingegatan. Inom ungefär en kilometers avstånd från området, i Örkelljunga tätort, 

finns service i form av bland annat centrumhandel, skola och bibliotek. 

Det finns intresse för att uppföra bostadsbebyggelse i området. 

LIS-OMRÅDEN 

Större delen av det strandskyddade området inom utredningsområdet på åns norra sida 

pekas ut som LIS-område. De båda fornlämningsområdena (vid koloniområdet 

respektive intill ån), området som omfattas av planerna för Pinnåreservatet samt en fri 

passage mot ån lämnas utanför LIS-området.  

ANALYS 

Talar för LIS 

- Attraktivt och vackert läge vid Pinnån och Pinnåreservatet. 

- Området är redan taget i anspråk och innehåller befintlig bostadsbebyggelse att 

knyta an till. 

- Kommunalt VA finns i Smålandsvägen. 

- Närhet till service, handel m.m. i Örkelljunga centrum. 

- Nära till hållplats för regelbunden kollektivtrafik. 

- Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns. 

- Högt marknadsvärde på befintliga bostäder i närområdet. 

Talar emot LIS 

- Närbelägna områden söder om ån med höga naturvärden, vilka är tänkta att ingå i 

det planerade Pinnåreservatet. 

- Området ligger relativt nära farligt godstransporter på Riksväg 24.  

- Delar av området används idag som betesmark. 
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- En mindre del av LIS-området ingår i kommunens kommande naturvårdsprogram. 

- Närbelägna fornlämningsområden. 

- Viss närrekreation inom obebyggda ytor längs ån. 

- Pinnån har måttlig ekologisk status, samt en kemisk status som inte uppnår god. 

UTVÄRDERING 

Området som helhet har ett attraktivt och strategiskt läge nära service och 

kommunikationer i kommuncentrum. Kommunens bedömning är att området är 

lämpligt för nybyggnation av bostäder samt utveckling av befintliga turism- och 

friluftslivsvärden, och på så vis kan bidra till landsbygdsutveckling. Utvecklingens 

omfattning begränsas av möjligheterna att ordna hållbara VA-lösningar.  

MILJÖKONSEKVENSER 

Föreslagen utveckling bedöms inte hindra eller påverka friluftslivet och rekreationen i 

området negativt. 

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga fornlämnings- och kulturmiljövärden i 

samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i området, bedöms 

detaljplanering av området påverka detta positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka 

fornlämnings- och kulturmiljöernas skydd genom planbestämmelser. 

LIS-området vid Pinnån omfattar ett betesmarksområde. Bedömningen är att föreslagen 

utveckling kan medföra viss negativ påverkan på betesmarkerna naturvärden, då delar 

av dessa kan komma att tas i anspråk för bebyggelse. Den föreslagna utvecklingen kan 

även komma att få något negativa konsekvenser för naturvärdena inom den del av LIS-

området som omfattas av kommunens kommande naturvårdsprogram. Dock ska 

inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker med stor hänsyn till och respekt för 

befintliga naturvärden. 

Föreslaget LIS-område är avgränsat för att inte inkludera och påverka 

fornlämningsområdena inom utredningsområdet och bedöms således inte påverka 

dessa negativt. 

LIS-området vid Pinnån ligger relativt nära Riksväg 24 som omfattas av riksintresse för 

kommunikation. Den utveckling som föreslås för området bedöms emellertid inte ha 

någon negativ påverkan på riksintresset för kommunikation längs Riksväg 24. 

LIS-områdenas närhet till hållplatser för kollektivtrafik förväntas reducera bilberoendet 

hos boende i de bostäder som föreslås uppföras inom områdena. Ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken, som en följd av bostadsbyggnation, förväntas medföra tätare turer, och 

således bättre kollektiva förbindelser, för både nuvarande och framtida boende inom de 

aktuella områdena. Detta bedöms reducera bilberoendet hos kommuninvånarna 

ytterligare. 
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Miljökvalitetsnormer 

Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormer 

för luft. 

Tabellen nedan visar miljökvalitetsnormer för vatten i vattendraget Pinnån, mellan 

Hjämsjön och Rönne å. Pinnån bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status.  

Vid planering av bebyggelse i strandnära lägen ska miljökvalitetsnormerna för vatten 

beaktas. Föreslagen utveckling bedöms inte ha en betydande påverkan gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

Status  
Ekologisk status Måttlig 
Kemisk status Uppnår ej god 
Kemisk status utan överallt överskridande 
ämnen 

God 

Riskbedömning  
Risk att Ekologisk status/potential inte 
uppnås 2021 

Risk 

Risk att Kemisk status inte uppnås 2021 Risk 
Miljöproblem  
Övergödning och syrefattiga förhållanden Ja 
Miljögifter Ja 
Försurning Nej 
Förändrade Habitat genom fysisk 
påverkan 

Ja 

 

Strandskydd 

Längs den aktuella åsträckan är delar av stranden privat. Förutsatt att en fri passage 

längs åsträckans strandlinje, Skåneleden samt området som omfattas av planerna för 

Pinnåreservatet undantas från exploatering eller privatisering bedöms området kunna 

utvecklas enligt förslaget utan att strandskyddets syften avseende djur- och växtliv samt 

allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras. Sett till naturmarkskaraktären inom 

LIS-området och mängden oexploaterad strand längs Pinnån bedöms den föreslagna 

utvecklingen inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende djur- och växtliv. 
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FORTSATT ARBETE 

Utveckling inom LIS-området ska föregås av prövning i ny detaljplan. I det fortsatta 

planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid: 

- att den lämplighetsbedömning för LIS-områdets utveckling som presenteras i LIS-

planen beaktas, 

- att den planerade utvecklingens eventuella påverkan på naturvärden och hotade 

djur- och växtarter utreds, 

- att värdefulla kultur- och landskapsvärden samt fornlämningsområden beaktas 

och skyddas genom planbestämmelser, 

- att turism och rörligt friluftsliv längs ån främjas, speciellt längs Skåneleden, 

- att en fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs strandlinjen 

enligt Miljöbalken 7 kap. 18 f §, 

- att en förbättrad tillgång till handel, service och kollektivtrafik eftersträvas, 

- att eventuella klimat-, ras-, skred-, och översvämningsrisker beaktas, 

- att gamla värdefulla träd beaktas och, om möjligt, bevaras, 

- att naturvärdena inom det landområde som ingår i kommunens kommande 

naturvårdsprogram beaktas.  

- att långsiktigt hållbara VA-lösningar eftersträvas, 

- att åtgärder vidtas inom området för att hantera bullerpåverkan och eventuella 

risker för hälsa och säkerhet som kan uppstå på grund av närheten till Riksväg 24, 

- att närliggande vattenförekomster inte påverkas negativt med avseende på deras 

miljökvalitetsnormer för vatten, 

- att ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsättningar, t.ex. 

landskapsbilden, topografin och kulturmiljön, 

- att hänsyn tas till Pinnåns känslighet avseende ekologisk samt kemisk status. 
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 KONSEKVENSER 

SAMMANFATTNING 

MILJÖKONSEKVENSER 

Föreslagna LIS-områden är avgränsade så att de ej berör höga naturvärden och känsliga 

miljöer. Områdena är huvudsakligen lokaliserade i anslutning till samlad bebyggelse. 

Den markanvändning som huvudsakligen föreslås inom LIS-områdena är bostäder, 

turismanknuten verksamhet, friluftsliv och rekreationsområde. Utifrån rådande 

marknadsläge förväntas den tänkta bebyggelseutvecklingen inom LIS-områdena ske i 

små etapper under lång tid. Småskalig utveckling minskar risken för betydande negativ 

miljöpåverkan, och lång utvecklingstid ger rådrum för uppföljning och minimering av 

eventuella negativa effekter.  

Det problemområde som kan identifieras är avsaknad av kommunalt dricksvatten och 

avlopp inom ett antal av de utpekade LIS-områdena, vilket kan nödvändiggöra 

omfattande utbyggnad av detta kommunala verksamhetsområde för att tillgodose behov 

som uppkommer genom föreslagen LIS-utveckling. Detta kan emellertid i sin tur komma 

att få positiva miljöeffekter, då hållbara VA-lösningar kan komma att erbjudas för både 

ny och befintlig bebyggelse. 

Den samlade bedömningen är att LIS-utvecklingen i Örkelljunga kommun kan ske utan 

betydande negativ miljöpåverkan, och att de positiva förväntade effekterna överväger 

de negativa. 

SOCIALA KONSEKVENSER  

LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen mot en levande landsbygd, 

vilket är i linje med folkhälsomålet om goda ekonomiska och sociala villkor – att 

människor ska kunna försörja sig och upprätthålla en god levnadsstandard. Attraktiva 

boende- och arbetsmiljöer nära naturen antas attrahera såväl arbetskraft som 

arbetstillfällen, främja fysisk aktivitet och rekreation samt främja lek och lärande för 

barn och unga. Fler boende medför ett mer omfattande reseunderlag för den befintliga 

kollektivtrafiken, vilket förväntas förbättra de kollektiva förbindelserna. Detta kan i sin 

tur innebära ett minskat transportbehov med bil vid arbets- och inköpsresor samt en 

förbättring av barns och ungdomars rörlighet och självständighet i vardagen. De goda 

gång- och cykelförbindelserna förväntas medföra bättre förutsättningar för fysisk 

aktivitet samt barns och ungas uppväxtvillkor. Risk för negativa effekter för människors 

hälsa och säkerhet, förknippad med låg VA-standard, farligt gods och trafikbuller, bör 

noteras och beaktas i det fortsatta planarbetet. Den demokratiska planprocessen för 

utarbetande av föreliggande LIS-plan säkerställer delaktighet och inflytande i samhället 

för kommuninvånarna genom att erbjuda möjlighet till inblick i planförslag samt 

möjlighet att lämna synpunkter och få sina synpunkter bemötta. 
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Sammantaget bedöms de positiva sociala konsekvenserna av LIS-utvecklingen överväga 

de negativa. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

LIS-utvecklingen syftar till att ge positiva effekter för såväl bostads- som arbetsmarknad 

i Örkelljunga kommun, då den möjliggör etablering och utveckling av bostäder, 

besöksnäring och verksamheter i attraktiva lägen. Den önskade effekten är en positiv 

spiral av ökad inflyttning, etablering av verksamheter, fler arbetstillfällen, inflöde av 

kompetens och arbetskraft, ökat skatteunderlag, stärkt serviceunderlag, bättre service, 

ökat ekonomiskt underlag för kollektivtrafik, ökad attraktivitet etc. i riktning mot 

befolkningsmässig stabilitet och ekonomisk tillväxt.  

Utvecklingen kan komma att kräva utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet 

för VA. Detta för att tillgodose de behov som uppkommer genom föreslagen byggnation 

av bostäder, verksamheter etc. 

SAMLAD MILJÖBEDÖMNING 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om 

dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En översiktsplan antas 

alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar. Av Prop. 2008/09:119 (Strandskyddet och utvecklingen 

av landsbygden) framgår att tillägg till eller fördjupningar av översiktsplanen gällande 

LIS-områden inte alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att fastställa 

om planen medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning enligt bilaga 4 i 

förordningen till miljökonsekvensbeskrivningar. Örkelljunga kommun bedömer att det 

tematiska tillägget till översiktsplanen gällande LIS medför betydande miljöpåverkan 

och har därmed upprättat en miljöbedömning. 

Inom ramen för miljöbedömningen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som 

identifierar, beskriver och bedömer den miljöpåverkan som planens genomförande kan 

få (Miljöbalken 6 kap. 12 §). I miljökonsekvensbeskrivningen ska även rimliga alternativ 

till planförslaget presenteras (Miljöbalken 6 kap. 12 §).  

Miljökonsekvensbeskrivningen görs här på en översiktlig nivå vilket gör det svårt att 

förutsäga och bedöma alla de miljökonsekvenser som kan orsakas av planens 

genomförande. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp de viktigaste miljöaspekterna, 

vilka ska utredas närmare vid kommande planering av ny bebyggelse eller åtgärd inom 

LIS-områdena. 
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AVGRÄNSNING OCH METOD 

Miljöbedömningens första steg är att avgränsa innehållet i den 

miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. Avvägning mot miljöbalkens 

bestämmelser och kriterier görs med utgångspunkt ifrån de ämnesområden där det kan 

finnas anledning att befara betydande miljöpåverkan. De ämnesområden som inte 

berörs av föreslagen utveckling inom LIS-områdena behandlas ej i beskrivningen.  

Bedömningar görs utifrån befintliga och tillgängliga kunskapsunderlag. Graden av 

miljöpåverkan bedöms utifrån den omfattning och varaktighet som eventuell skada kan 

komma att få på ett värde. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med hänsyn 

till att bedömningen av vissa frågor är lämpligare i tillståndsprövningar, ansökan om 

strandskyddsdispenser, ansökan om bygglov eller vid detaljplanering. 

SAMMANFATTNING AV LIS-PLANEN 

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Örkelljunga kommuns gällande översiktsplan 

(antagen 2008). Dess syfte är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt 

intressanta områden i strandnära lägen inom kommunen för att i översiktsplanen ge 

stöd och vägledning vid prövning av dispenser från och upphävande av strandskyddet, 

något som görs för att främja en långsiktig utveckling av Örkelljunga som 

landsbygdskommun. En sådan utveckling står i enighet med kommunens målsättning att 

långsiktigt säkra kollektivtrafikförsörjning och service för kommunens invånare genom 

att verka för en fortsatt befolkningsökning. Planen är vägledande för politiker och 

tjänstemän när det gäller prövning av dispenser från och upphävandet av 

strandskyddet. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgänglighet till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten (Miljöbalken 7 kap. 13 §). Det generella 

strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. I det 

fall det bedöms nödvändigt för att säkerställa strandskyddets syften kan strandskyddet 

utökas till 300 meter (Miljöbalken 7 kap. 14 §). Inom utredningsområdena för 

föreliggande LIS-plan förekommer inget utökat strandskydd.  

Vid upprättandet av planen har attraktiva och strategiskt belägna strandskyddade 

områden i kommunen inventerats med avseende på natur-, kultur- och 

rekreationsvärden. Kartor, tidigare inventeringar och flygbilder har legat till grund för 

inventeringen. Inventeringen har skett både inom och utanför strandskyddat område. 

Dessa inventeringar har legat till grund för lämplighetsbedömningen av potentiella LIS-

områden, vilket resulterade i ett utpekande av LIS-områden vid tre sjöar och ett 

vattendrag i kommunen.  
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ALTERNATIV 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

pekas ut i Örkelljunga kommun. Det omöjliggör möjligheten att använda LIS som ett 

särskilt skäl vid ansökan om strandskyddsdispens. Konsekvenserna av detta kan antas 

bli att det i framtiden kommer att bli svårt att få lättnader från strandskyddet vid en 

önskvärd utveckling av befintlig och ny bebyggelse, friluftsanläggning eller verksamhet 

inom kommunens strandskyddade områden. Då aktuella LIS-områden har befunnits 

attraktiva och lämpliga för landsbygdsutveckling torde nollalternativet innebära att 

förutsättningarna för landsbygdsutveckling påtagligt försämras, vilket kan leda till 

sociala och ekonomiskt negativa effekter. Underlaget för service som skola och 

barnomsorg, äldrevård m.m. kan minska och därmed leda till negativa ekonomiska 

konsekvenser. Detta är inte i sig att betrakta som betydande negativ miljöpåverkan, men 

är inte heller en önskvärd utveckling för kommunen. 

Då Örkelljunga kommuns gällande översiktsplan inte specifikt behandlar 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen leder nollalternativet till en avsaknad av 

planerings- och kunskapsunderlag som kan vara till stöd och hjälp vid prövning av 

strandskyddsdispenser. Det innebär även att kommunen går miste om ett användbart 

verktyg för att styra var bebyggelse uppförs inom strandskyddat område. Detta medför 

risker att natur-, kultur- och rekreationsvärden påverkas negativt.  

Nollalternativet kan emellertid även innebära att natur-, kultur- och rekreationsvärdena 

inte påverkas av landsbygdsutveckling, förutsatt att det inte byggs nya bostäder eller 

anläggningar i strandnära läge. 

Bortvalda alternativ 

Under utarbetandet av LIS-planen har alla attraktiva och strategiskt belägna platser 

inom kommunens strandskyddade områden undersöks utifrån möjligheten att peka ut 

dem som LIS-områden. Alla de strandskyddade områden som har undersöks, vilka inte 

pekas ut som LIS-områden i föreliggande plan, har aktivt valts bort då de av olika skäl 

befunnits olämpliga för LIS. Läs mer om bakomliggande skäl för detta urval i kapitel 

Metodik i arbetet med LIS-planen. 

Huvudalternativ 

Huvudalternativet är det förslag som presenteras i LIS-planen, och det alternativ som är 

föremål för följande miljökonsekvensbeskrivning. Utpekandet av LIS-områden 

underlättar hanteringen av ärenden gällande strandskyddsdispenser och LIS inom dessa 

områden. Huvudalternativet bedöms även gynna landsbygdsutvecklingen i Örkelljunga 

kommun. 
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MILJÖKONSEKVENSER - BEDÖMNING AV HUVUDALTERNATIV 

Riksintresse för naturvård 

Värsjön och Stensmyr, vilka ligger i kommunens östra del nära gränsen mot 

Hässleholms kommun, är av riksintresse för naturvård. Dessa områden ligger inte i 

närheten av de utpekade LIS-områdena och berörs därav inte av föreslagen LIS-

utveckling. 

Riksintresse för friluftsliv 

Ett område vid Hallandsåsen, vilken sträcker sig in i kommunens västra delar, är av 

riksintresse för friluftsliv. Detta område ligger emellertid med god marginal från de 

områden som pekas ut för LIS i föreliggande plan, och påverkas således inte av den 

föreslagna utvecklingen.  

Naturvärden 

Samtliga vattenförekomster (Fedingesjön, Åsljungasjön, Hjälmsjön och Pinnån) vid de 

utpekade LIS-områdena berörs av kommunens kommande naturvårdsprogram, inom 

vilket de tillskrivs naturvärde av varierande grad. Ett antal LIS-områden ligger även 

nära landområden som tillskrivs naturvärde. Graden av påverkan på dessa naturliga 

värden som kan komma att orsakas av utvecklingen inom LIS-områdena beror på typ, 

utformning och lokalisering av bebyggelse eller åtgärd. Det finns risk för negativ 

påverkan på naturmiljön men genom att studera naturvärdena i områdena kan riskerna 

minimeras och konflikter undvikas. 

LIS-området vid Pinnån omfattar delvis ett landområde som tillskrivs naturvärde i 

kommunens kommande naturvårdsprogram. För att undvika negativ påverkan på 

ifrågavarande naturvärden bör ny bebyggelse inom LIS-området placeras längs 

Smålandsvägen.  

Byggande bör anpassas efter känsliga fågelarters häckningssäsong och till den tid på 

året då vegetationen störs minst av markarbete. Fedingesjön, Åsljungasjön och 

Hjälmsjön är viktiga fågelsjöar och hyser flera rödlistade arter. Ett för stort tryck på sjön 

från boende och friluftsliv kan innebära negativ påverkan på fågellivet. Uppförande av 

bebyggelse eller övrig åtgärd inom LIS-områdena ska därav göras med hänsyn till 

fågellivet. 

Det finns inga biotopskyddsområden, speciella naturvärdesområden (SKS), 

nyckelbiotopområden, sumpskogsområden, naturreservat, Natura 2000-områden eller 

områden som omfattas av ängs- och betesmarksinventeringen inom de utpekade LIS-

områdena. Däremot finns det speciella naturvärdesområden (SKS), 

nyckelbiotopområden, sumpskogsområden och områden som omfattas av ängs- och 

betesmarksinventeringen i närheten av några av LIS-områdena (se kartbilder under 

kapitel LIS-områden). Ingrepp i LIS-området bedöms emellertid inte påverka dessa 
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områdes värden förutsatt att de riktlinjer som finns i LIS-planen följs i den fortsatta 

planeringen. 

Enligt kommenens kommande naturvårdsprogram kan följande rödlistade djur- eller 

växtarter förekomma inom en mindre del av LIS-området vid Pinnån: kungsfiskare 

(sårbar VU), mindre hackspett (nära hotad NT), stare (sårbar VU), ask (starkt hotad EN), 

skogsalm (akut hotad CR), åsljungabjörnbär (starkt hotad EN), bokkantlav (nära hotad 

NT). I övrigt finns det inga kända rödlistade arter inom de utpekade LIS-områdena. Det 

finns emellertid rödlistade arter i de tre sjöarna som berörs av LIS (Fedingesjön, 

Åsljungasjön och Hjälmsjön): 1. Fedingesjön – gråtrut (sårbar VU). 2. Åsljungasjön – 

sävsparv (sårbar VU), vildris (sårbar VU). 3. Hjälmsjön – utter (nära hotad NT), sävsparv 

(sårbar VU), bergand (sårbar VU), brunand (sårbar VU), gråtrut (sårbar VU), 

kungsfiskare (sårbar VU), stjärtand (sårbar VU), svärta (nära hotad NT), klockgentiana 

(sårbar VU), vildris (sårbar VU). LIS-planens genomförande bör inte påverka nämnda 

rödlistade arter negativt förutsatt att riktlinjerna gällande utredning av påverkan på 

naturvärde och hotade djur- och växtarter följs i den fortsatta planeringen. Genom att 

uppmärksamma de känsliga arter som finns vid sjöarna går det, genom god och 

restriktiv planering, att utveckla LIS-områden utan att orsaka en försämring av arternas 

livsbetingelser. 

Förutsatt att de ovan beskrivna naturliga värdena uppmärksammas och beaktas i 

kommande planering bedöms LIS-planens genomförande kunna ske utan betydande 

negativ påverkan på ifrågavarande naturvärden. Utveckling av LIS-områdena ska 

emellertid föregås av en mer detaljerad bedömning av hur naturvärdena kommer att 

påverkas av exploatering eller annan åtgärd. Det finns en risk att hotade djur- och 

växtarter påverkas av utveckling och exploatering enligt planen. Därför ska förekomst 

av sällsynta och hotade arter undersökas innan ny bebyggelse planeras. Bevarandet av 

naturvärden inom eller i närheten av LIS-områdena kan möjliggöras genom god och 

genomtänkt planering. Ekologisk kompetens ska konsulteras vid planeringen av ny 

bebyggelse inom områdena för att minimera den negativa effekten på naturvärden. Om 

bryggor eller båtplatser planeras ska det undersökas hur de kan påverka naturvärdena i 

strand- och vattenzonen. 

Stora opåverkade områden 

Enligt Miljöbalken 3 kap. 2 § ska stora områden som inte alls eller endast obetydligt är 

påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

Det finns ett antal relativt oexploaterade naturskogsartade områden samt några 

opåverkade myrmarker i kommunen. LIS-planen kommer inte att beröra dessa större 

orörda våtmarksområden eller naturskogartade områden. Genom ett restriktivt 

utpekande av LIS-områden undviks att de ifrågavarande områdenas värden påverkas 

negativt. Dock ska inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker med stor hänsyn 
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till de utpekade LIS-områdenas natur-, frilufts och landskapsvärden genom en restriktiv 

planering och omgivningsanpassad nybyggnation och verksamhetsutveckling. 

En ljudutredning har gjorts för att kartlägga bullernivåer och ljudutbredning i 

Örkelljunga kommun. Inga av de ”tysta områden” som redovisas i utredningen berörs av 

LIS-planen. 

Vatten och miljökvalitetsnormer 

Om ingrepp i LIS-områdena medför risk för negativa effekter gällande 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska de inte genomföras. Detta ska således undersökas 

under kommande detaljplaneskede. Hur stor påverkan ett ingrepp inom ett LIS-område 

får på vattenkvaliteten inom närbelägna vattenförekomster beror på ingreppets typ och 

omfattning samt vattnets status och känslighet för förändring. 

Föreslagen utveckling är huvudsakligen småskalig, kommer sannolikt att ske i mindre 

etapper under lång tid, och bedöms inte medföra ett överskridande av 

miljökvalitetsnormer för luft eller vatten. 

Nybyggnation inom befintliga områden med bostäder kan komma att skapa underlag för 

förbättring av VA-lösningar. Gemensamma lösningar kan ersätta äldre enskilda avlopp 

och kopplas till den kommunala avloppsanläggningen. Därmed kan utsläppen till vatten 

minska vilket bidrar positivt till vattenkvaliteten och förbättrar vattnets ekologiska och 

kemiska status. 

Beläget nära Åsljungasjön finns ett vattenskyddsområde. Utvecklingen inom LIS-

områdena i närheten av Åsljungasjön ska ske med hänsyn till detta. Innan ingrepp sker 

inom ett LIS-område ska ingreppens påverkan på närbelägna vattenmiljöer utredas.  

Kulturmiljö och fornlämningar 

Ett antal LIS-områden är helt eller delvis utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer. 

I vissa områden berörs även kända förekomster av fornlämningar. Det kan även finnas 

fornlämningar och kulturvärden som inte har upptäckts inom LIS-områdena, då 

inventeringarna som gjorts varit översiktliga. Innan ingrepp sker i ett område ska det 

göras en inventering av dess fornlämningar och kulturvärden. I det fall det behöver 

göras intrång i fasta fornlämningar krävs tillstånd enligt kulturminneslagen. 

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga fornlämnings- och kulturmiljövärden i 

samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i LIS-områdena, bedöms 

detaljplanering av områdena påverka detta positivt. Planläggning ger möjlighet att 

stärka fornlämnings- och kulturmiljöernas skydd genom planbestämmelser. I LIS-planen 

uppges för samtliga LIS-områden att värdefulla kultur- och landskapsvärden samt 

fornlämningsområden ska beaktas och skyddas genom planbestämmelser i det fortsatta 

detaljplanearbetet inom områdena. Den föreslagna utvecklingen i föreliggande LIS-plan 

bedöms således ha positiv effekt på värdefulla kulturmiljöer och fornlämningsområden 
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inom de utpekade LIS-områdena, förutsatt att dessa områden uppmärksammas och 

beaktas i kommande planering. Då strandskyddets syften inte omfattar kulturmiljöer 

och kulturhistoriska värden anses detta vara en särskild angelägenhet. 

Då enstaka fornlämningar vanligen endast upptar en mindre yta bör de kunna 

integreras i planeringen, och bedöms således inte påverkas negativt av föreslagen 

utveckling. LIS-planen bidrar även till att stärka kulturmiljöerna genom att verka för en 

levande landsbygd, vilket förbättrar förutsättningarna för att hävden i landskapet 

upprätthålls. Hävden av odlingslandskapet samt ängs- och betesmarker är ofta en 

förutsättning för att kulturmiljöernas värden ska kunna bevaras. 

Landskapsbild 

Förutsatt att ny bebyggelse inom LIS-områdena anpassas till den specifika platsens 

förutsättningar (framför allt gällande landskapsbilden, topografin och kulturmiljön) 

enligt riktlinjerna i LIS-planen bedöms planens genomförande kunna ske utan negativ 

påverkan på landskapsvärden inom och i närheten av de utpekade LIS-områdena.  

Strandskydd 

Fyra LIS-områden pekas ut runt Fedingesjön. Fedingesjön har en måttlig 

attraktionskraft och strategisk betydelse för turism, rekreation och friluftsliv inom 

kommunen. En viktig del av strandskyddets syften vid Fedingesjön är tillgängligheten 

för det rörliga friluftslivet längs sjöns stränder, företrädesvis längs gång- och cykelvägen 

på den gamla banvallen, samt tillgängligheten till rekreationsområden såsom badplatser. 

Inom de utredda områdena finns det i de flesta fall en fri passage längs stranden i form 

av icke-privatiserad mark. Utveckling av rekreations- eller träningsanläggningar och 

aktiviteter inom LIS-områdena förväntas berika och stärka förutsättningarna för 

friluftslivet vid sjön; detta förutsatt att övrig LIS-utveckling sker utan att sjöns stränder 

privatiseras. 

De utpekade LIS-områdena är delvis redan ianspråktagna för bebyggelse, och bedöms i 

dessa fall ha liten betydelse för att långsiktigt tillgodose strandskyddets syfte vid 

Fedingesjön med avseende på växt- och djurliv, i synnerhet sett till 

naturmarkskaraktären inom LIS-områdena och de långa oexploaterade strandsträckor 

runt sjön som inte pekats ut för LIS. LIS-området vid sjöns västra strand samt LIS-

området avsett för bostadsbebyggelse vid södra delen av sjön är inte ianspråktagna för 

bebyggelse i samma utsträckning som övriga LIS-områden runt sjön, och utgör därav ett 

undantag i denna fråga. Här kan således en marginellt negativ effekt på strandskyddets 

syfte gällande växt- och djurliv uppstå genom föreslagen utveckling. Sammantaget 

bedöms föreslagen utveckling vid Fedingesjön kunna ske utan att strandskyddets syfte 

långsiktigt äventyras avseende växt- och djurliv. Områden runt sjön som har 

dokumenterade naturvärden förblir oexploaterade. 

Fem LIS-områden pekas ut runt Åsljungasjön. Badplatsen vid Åsljunga tätort, 

Skåneleden och den tillgänglighetsanpassade gång- och motionsleden som löper runt 
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sjön är av speciellt stor betydelse för strandskyddets syften gällande allemansrättslig 

tillgänglighet vid Åsljungasjön. Utveckling av nämnd badplats och led, samt av 

rekreations- och friluftsvärden inom LIS-området avsett för sådan utveckling vid sjöns 

östra strand, förväntas berika och stärka förutsättningarna för friluftslivet vid sjön; detta 

förutsatt att övrig LIS-utveckling sker utan att sjöns stränder privatiseras. 

LIS-områdena runt Åsljungasjön, eller områden i deras direkta anslutning, är 

huvudsakligen redan ianspråktagna för bebyggelse, och bedöms således ha liten 

betydelse för att långsiktigt tillgodose strandskyddets syfte vid Åsljungasjön med 

avseende på växt- och djurliv, i synnerhet sett till naturmarkskaraktären inom LIS-

områdena och de långa oexploaterade strandsträckor runt sjön som inte pekats ut för 

LIS. Sammantaget bedöms föreslagen utveckling vid Åsljungasjön kunna ske utan att 

strandskyddets syfte långsiktigt äventyras avseende växt- och djurliv. Områden runt 

sjön som har dokumenterade naturvärden förblir oexploaterade. 

Åtta LIS-områden pekas ut runt Hjälmsjön. Hjälmsjön har en stark attraktionskraft och 

strategisk betydelse för turism, rekreation och friluftsliv inom kommunen. En viktig del 

av strandskyddets syften vid Hjälmsjön är tillgängligheten för det rörliga friluftslivet 

längs sjöns stränder och Skåneleden samt tillgängligheten till viktiga frilufts- och 

rekreationsområden såsom badplatser och träningsanläggningar. Inom de utredda 

områdena finns det i de flesta fall en fri passage längs stranden i form av icke-

privatiserad mark. Utveckling av rekreations- och friluftsvärden inom LIS-områdena 

förväntas innebära ett stärkande av strandskyddets syften avseende allemansrättslig 

tillgänglighet vid sjön; detta förutsatt att övrig LIS-utveckling sker utan att sjöns 

stränder privatiseras. 

LIS-områdena runt Hjälmsjön är huvudsakligen redan ianspråktagna för bebyggelse, och 

bedöms således ha liten betydelse för att långsiktigt tillgodose strandskyddets syfte vid 

Hjälmsjön med avseende på växt- och djurliv, i synnerhet sett till naturmarkskaraktären 

inom LIS-områdena och mängden oexploaterad strand runt sjön som inte pekats ut för 

LIS. Sammantaget bedöms föreslagen utveckling vid Hjälmsjön kunna ske utan att 

strandskyddets syfte långsiktigt äventyras avseende växt- och djurliv. Områden runt 

sjön som har dokumenterade naturvärden förblir oexploaterade. 

Ett LIS-område pekas ut vid Pinnån. Skåneleden som löper genom området har 

strategisk betydelse för turism, rekreation och friluftsliv inom kommunen, varför 

tillgängligheten för det rörliga friluftslivet längs leden är en central del av 

strandskyddets syften vid den berörda sträckan av Pinnån. Föreslagen utveckling 

bedöms inte ha negativ påverkan på strandskyddets syften avseende allemansrättslig 

tillgänglighet förutsatt att en fri passage längs åsträckans strandlinje, Skåneleden samt 

området som omfattas av planerna för Pinnåreservatet undantas från exploatering eller 

privatisering. 

LIS-området vid Pinnån är redan ianspråktagna för bebyggelse, och bedöms således ha 

liten betydelse för att långsiktigt tillgodose strandskyddets syfte längs Pinnån med 
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avseende på växt- och djurliv. Sett till den föreslagna utvecklingens omfattning och 

naturmarkskaraktären inom LIS-området är den sammantagna bedömningen att LIS-

utvecklingen kan ske utan att strandskyddets syfte långsiktigt äventyras avseende växt- 

och djurliv. Områden längs ån som har dokumenterade naturvärden förblir 

oexploaterade. 

Kommunens bedömning är att den föreslagna utvecklingen inom föreliggande plan 

sammantaget inte långsiktigt äventyrar strandskyddets syften. 

Friluftsliv och rekreation 

LIS-planen medför att stränder tas i anspråk för utveckling av bebyggelse och 

verksamheter. Planen bedöms emellertid inte leda till någon negativ påverkan på 

friluftslivet förutsatt att den föreslagna utvecklingen planeras med hänsyn till 

allmänhetens rätt till strandområdena. Exploatering i strandnära lägen kan även 

medföra att allmänhetens får tillgång till områden som tidigare varit svårtillgängliga. Vid 

åtgärd inom ett LIS-område ska den lagstadgade fria passagen ut mot strandlinjen 

lämnas, vilket borgar för att utvecklingen inte har negativ påverkan på friluftsliv och 

rekreation i området. Nya bostadsområden ska utformas så att en privatiserande effekt 

på den fria passagen undviks, vilket bör medföra att det tydligt framgår att allmänheten 

har möjlighet att vistas i strandområdet. 

Ett antal av de utpekade LIS-områdena avser utveckling gällande frilufts- och 

rekreationsvärden, vilket innebär att den föreslagna utvecklingen medför fler 

möjligheter till rekreation och friluftsliv inom kommunen. Skåneleden är en viktig 

vandringsled i Örkelljunga kommun. Leden löper genom ett antal av de utpekade LIS-

områdena, vilka bör utvecklas i anknytning till den med avseende på reakreations- och 

friluftsvärden. Vid Åsljungasjön och Hjälmsjön finns även värdefulla badplatser inom de 

utpekade LIS-områdena. Inom LIS-planen föreslås att verksamheter och åtgärder 

kopplade till turism och rekreation utvecklas i anknytning till dessa badplatser och på så 

sätt gynnar friluftslivet. 

Den sammantagna bedömningen är att planen kommer att medföra en positiv effekt på 

friluftsliv och rekreation i kommunen, förutsatt att de ovan nämnda rättesnörena 

hörsammas i den fortsatta planeringen. 

Mark 

Den föreslagna utvecklingen i föreliggande plan medför risker att konflikter kring 

markanvändning uppstår. Inriktningen ska vara att marken ska användas till det den är 

bäst lämpad för. 

Areella näringar, huvudsakligen skogsmark samt ängs- och betesmark, återfinns idag 

inom flertalet av de utpekade LIS-områden i kommunen. Vid nybyggnation inom 

områdena kan ny bebyggelse innebära att marken inte längre kan användas för dessa 

ändamål. Inriktningen ska vara att LIS-utvecklingen påverkar befintliga areella näringar 
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så lite som möjligt. För att åstadkomma detta bör ny bebyggelse planeras så att befintlig 

skogsområden, ängar, jordbruks- och betesmarker kan bevaras och brukas i så hög grad 

som möjligt. För att minska risken för konflikter gällande markanvändning är det även 

lämpligt att ny bebyggelse läggs så att det sker en expansion eller förtätning av redan 

befintlig bebyggelse. 

Klimatfaktorer och luft 

LIS-planen kan på sikt bidra till förbättrade förbindelser med kollektivtrafik då 

nybyggnation av bostäder skapar ett större reseunderlag. Detta skulle leda till ett 

minskat bilberoende för kommunens invånare, vilket sannolikt skulle få positiva 

effekter på utsläpp av växthusgaser och partiklar. Som en följd av detta skulle 

klimatpåverkan förorsakad av transport minska, vilket på sikt även skulle leda till en 

förbättrad luftkvalitet. 

Ovan nämnd utveckling förutsätter att det i samband med ingrepp i ett LIS-område sker 

satsningar och planeras för en förbättrad service och kollektivtrafik. Görs inte detta kan 

LIS-planen få motsatt effekt med ökade utsläpp och klimatpåverkan som följd. Detta på 

grund av att det blir fler boende, verksamheter och turister på landsbygden. Löpande 

samarbete och dialog med Region Skåne är viktigt i detta arbete. 

Tidsperspektiv och kumulativa effekter 

I egenskap av tillägg till översiktsplan beskriver LIS-planen ett långsiktigt 

utvecklingsperspektiv. Då exploateringstrycket inom kommunen är lågt sedan flera år, 

är det ett rimligt antagande att landsbygdsutvecklingen inom kommunen även i 

fortsättningen kommer att ske långsamt och i små etapper, såväl inom som utanför 

strandskyddade områden. Bedömningen är att föreslagen LIS-utveckling tillsammans 

med övrig landsbygdsutveckling inom kommunen totalt sett kan komma att ge upphov 

till en marginellt ökad miljöpåverkan på luft, framför allt till följd av ökad biltrafik, dock 

inte i betydande grad. Arbetet med att förbättrade kollektivtrafik och service på 

landsbygden är viktigt för att motverka en sådan ökad miljöpåverkan. 

Förutsatt att landsbygdsutvecklingen följer samma takt som utbyggnad av erforderlig 

infrastruktur för vatten- och avloppsförsörjning, finns inte heller någon betydande 

negativ miljöpåverkan att befara avseende vatten. 

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål, vilka syftar till att främja en hållbar 

utveckling av samhället och säkerställa en god levnadsmiljö för nuvarande och 

kommande generationer. Målen är vägledande vid tillämpning av miljöbalkens 

bestämmelser. Nedan görs en avstämning av föreslagen utveckling inom LIS-planen mot 

relevanta nationella miljömål. 
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Miljömål 

V
er

k
ar

 f
ö

r 

N
eu

tr
al

t 

M
o

tv
er

k
ar

 Kommentar 

Begränsad 
klimatpåverkan 

X   Reducerat bilberoende genom förbättrade kollektiva 
förbindelser och utökad service på landsbygden. Detta leder till 
mindre utsläpp av avgaser. Förutsätter satsningar på 
kollektivtrafik och service i den fortsatta planeringen, vilket 
föreskrivs i LIS-planen. 

Frisk luft X   Reducerat bilberoende genom förbättrade kollektiva 
förbindelser och utökad service på landsbygden. Detta leder till 
mindre utsläpp av avgaser. Förutsätter satsningar på 
kollektivtrafik och service i den fortsatta planeringen, vilket 
föreskrivs i LIS-planen. 

Bara naturlig 
försurning 

X   Reducerat bilberoende genom förbättrade kollektiva 
förbindelser och utökad service på landsbygden. Detta leder till 
mindre utsläpp av avgaser. Förutsätter satsningar på 
kollektivtrafik och service i den fortsatta planeringen, vilket 
föreskrivs i LIS-planen. 

Giftfri miljö  X  Ingen känd påverkan. 
Skyddande 
ozonskikt 

 X  Ingen känd påverkan. 

Säker strålmiljö  X  Ingen känd påverkan. 
Ingen övergödning    Utvecklingen innebär på sikt ökat underlag för utbyggnad av 

hållbara, gemensamma VA-lösningar, vilket reducerar 
övergödning. Förutsätter hänsyn vid fortsatt planering.  

Levande sjöar och 
vattendrag 

 X  Utvecklingen innebär på sikt ökat underlag för utbyggnad av 
hållbara, gemensamma VA-lösningar, vilket kan förbättra 
vattenkvaliteten i närbelägna vattenförekomster. Förutsätter 
hänsyn vid fortsatt planering, vilket föreskrivs i LIS-planen.  

Grundvatten av 
god kvalitet 

 X  Ingen känd påverkan. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

 X  Förutsatt att kommunens sjöar och vattendrag inte påverkas 
negativt av planens genomförande orsakas ingen skada på 
vattenkvaliteten i nedströms liggande hav. Utbyggnad av 
hållbara, gemensamma VA-lösningar inom LIS-områdena kan 
borga för detta. Förutsätter hänsyn vid fortsatt planering, vilket 
föreskrivs i LIS-planen. 

Myllrande 
våtmarker 

 X  Förutsätter hänsyn vid fortsatt planering, vilket föreskrivs i LIS-
planen. 

Levande skogar  X  Förutsätter hänsyn vid fortsatt planering, vilket föreskrivs i LIS-
planen. 

Ett rikt 
odlingslandskap 

 X  Mindre delar odlingslandskap tas eventuellt i anspråk för 
bebyggelse, vilket motverkar miljömålet marginellt. 
Genomförande av planen kan leda till att hävd i 
odlingslandskapet upprätthålls, vilket kan bidra till att 
miljömålet uppnås. Stärkt skydd av kulturvärden genom 
detaljplanering. Minskad påverkan på kultur- och 
odlingslandskapet kan uppnås genom hänsyn vid fortsatt 
planering av bebyggelse eller åtgärd. 

Storslagen 
fjällmiljö 

 X  Ingen känd påverkan. 

God bebyggd miljö X   Bebyggelseutveckling ger på sikt utökat underlag för stärkt 
kollektivtrafik. Tillskott av attraktiva boende- och arbetsmiljöer 
samt besöksmål knutna till friluftsliv och rekreation på 
landsbygden. Planen bidrar till att upprätthålla en levande 
landsbygd i kommunen.  
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Ett rikt växt- och 
djurliv 

 X  Planen uppmärksammar vilka naturvärden som kräver hänsyn 
inom och omkring LIS-områdena vid genomförande av 
föreslagen utveckling. Känsliga områden med avseende på växt- 
och djurliv har undantagits från LIS. Förutsätter hänsyn vid 
fortsatt planering, vilket föreskrivs i LIS-planen. 

 

Sammanvägda miljökonsekvenser 

Miljöbedömningen visar på att föreslagen utveckling inom föreliggande LIS-plan har en 

positiv miljöpåverkan på intressen kopplade till friluftsliv, turism och kulturvärden. Vad 

gäller natur- och landskapsvärden, luft- och vattenkvalitet samt kumulativa effekter kan 

totalt sett en huvudsakligen neutral påverkan vara att vänta. Negativa effekter förväntas 

bli marginella, och möjliga att minimera i samband med kommande planeringsarbete. 

Den sammanvägda bedömningen är att de positiva förväntade effekterna av 

genomförandet av LIS-planen överväger de negativa. 

FÖREBYGGA, HINDRA ELLER MOTVERKA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN 

För att motverka negativ miljöpåverkan som en följd av LIS-planens genomförande har 

flertalet riktlinjer som ska följas vid den fortsatta utvecklingen och planeringen av LIS-

områdena upprättats inom planen. Urvalet av LIS-områden har skett med hänsyn till 

natur-, kultur- och rekreationsvärden i kommunens strandnära områden. Nämnda 

värden ska värnas och integreras i planeringen av ny bebyggelse eller övrig åtgärd inom 

LIS-områdena. Vid den fortsatta planeringen ska hänsyn tas till de berörda 

vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status, vilket föreskrivs inom planen. Inga 

ingrepp som riskerar att medföra negativa effekter på miljökvalitetsnormer för vatten 

får genomföras i områdena. 

Vid planering av ett LIS-område ska det alltid lämnas en fri passage mellan stranden 

vatten och bebyggelse för att säkra strandskyddets syften.  Passagens bredd anpassas 

efter de givna förutsättningarna i landskapet. Den ska vara så bred att det tydligt 

framgår att allmänheten har rätt att vistas i strandområdet och utformas så att växt- och 

djurlivets livsvillkor inte försämras. Åtgärder eller ingrepp som gör att den fria passagen 

upplevs som privatiserad, och således hindrar friluftslivet och den allemansrättliga 

tillgången, får inte göras. Sådana ingrepp kan exempelvis vara utställning av privata 

utemöbler eller gräsklippning ända ner till strandkanten. 

Innan ny bebyggelse uppförs eller åtgärder görs i ett LIS-område ska en inventering av 

natur-, kultur- och rekreationsvärden göras. Det ska även utföras en bedömning av hur 

bebyggelsen eller åtgärden kan komma att påverka värdena. Ingrepp som har betydande 

negativ inverkan på nämnda värden får inte göras. 

Parallellt med utvecklingen inom LIS-områdena ska satsningar på kollektivtrafik och 

service på landsbygden göras, för att minska bil- och resebehovet för både befintliga och 

nya hushåll inom och omkring områdena. Ny bebyggelse ska placeras och utformas så 
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att den inte förtar syftet med det strandnära läget, exempelvis så att hus inte skymmer 

sjöutsikten för varandra.  

UPPFÖLJNING AV MILJÖPÅVERKAN 

En uppföljning av miljöpåverkan ska göras med en bedömning av hur utvecklingen inom 

LIS-områdena påverkar natur-, kultur- och rekreationsvärden, och då företrädesvis 

friluftsliv och livsvillkor för växt- och djurliv. Detta kan göras i samband med kommande 

detaljplanearbetet. Uppföljning ska även göras av hur miljökvalitetsnormerna för vatten 

påverkas av exploatering vid sjöar och vattendrag. 

Om uppföljningen visar att utvecklingen har medfört negativ påverkan inom ovan 

nämnda områden ska lämpliga åtgärder vidtas.  

ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de miljökonsekvenser som LIS-planens 

genomförande kan ge upphov till. De berörda faktorerna är riksintressen, naturvärden, 

stora opåverkade områden, vatten och miljökvalitetsnormer, kulturmiljö, fornlämningar, 

landskapsbild, strandskydd, friluftsliv, rekreation, mark, klimatfaktorer och luft, 

kumulativa effekter och nationella miljömål. 

LIS-planen är gjord på en översiktlig nivå, vilket försvårar upprättandet av en detaljerad 

miljökonsekvensbeskrivning. Faktorerna som lyfts fram i beskrivningen behandlas 

istället översiktligt. Det behöver göras mer detaljerade utredningar av 

miljökonsekvenserna av utvecklingen vid den fortsatta planeringen av LIS-områdena. 

Planen medför en risk för negativa miljömässiga konsekvenser, men dessa går sannolikt 

att undvika om åtgärdena i LIS-områdena föregås av noggranna utredningar och god 

planering. Både positiva och negativa konsekvenser av LIS-planens genomförande lyfts 

fram i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Planen möjliggör för utveckling och etablering av bebyggelse, verksamhet och frilufts- 

eller rekreationsanläggningar i attraktiva strandnära områden på landsbygden. Detta 

attraherar fler invånare och besökare, vilket bidrar till en levande landsbygd. Det 

ekonomiska underlaget ökar och servicen på landsbygden såsom kollektivtrafik, 

livsmedelsaffärer och skolor kan stärkas. Förbättrade kollektiva förbindelser kan leda 

till att biltrafiken minskar, vilket i sin tur minskar buller och utsläpp av föroreningar till 

luft, mark och vatten. Detta gynnar både klimatet och levnadsvillkor för människor, djur 

och växter. Utveckling av kommunens kollektivtrafik är en lång process, men är en 

central målsättning i arbetet mot hållbar samhällsutveckling. 

Då LIS-områden företrädesvis föreslås inom kommunens verksamhetsområde för vatten 

och avlopp är möjligheterna att förse ny bebyggelse med hållbara och miljövänliga 

lösningar för vatten och avlopp goda. Ett fåtal av LIS-områdena är belägna i områden 

med befintlig bostadsbebyggelse utanför detta verksamhetsområde, vilket kan ge 

upphov till ett utökat underlag, och således även bättre ekonomiska förutsättningar, för 
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anslutning av dessa områden till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Positiva 

miljöeffekter kan erhållas av en sådan utveckling.  

Den sammanvägda bedömningen är att de positiva förväntade effekterna av 

genomförandet av LIS-planen överväger de negativa. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

FOLKHÄLSOMÅLEN 

Av Prop. 2002/03:35 (Mål för folkhälsan) framgår att den svenska folkhälsopolitikens 

övergripande nationella målsättning är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. LIS-planens sociala konsekvenser 

bedöms och beskrivs utifrån de nationella folkhälsomålen, vilka har inrättats för 

underlätta arbetet med att nå den ovan nämnda folkhälsopolitiska målsättningen. De 

målområden som är relevanta för översiktlig fysisk planering är: 

- Delaktighet och inflytande i samhället 

- Ekonomiska och sociala förutsättningar 

- Barn och ungas uppväxtvillkor 

- Miljöer och produkter (i detta fall livsmiljö) 

- Fysisk aktivitet 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET 

Den fysiska planeringen berör folkhälsomålet om människors delaktighet och inflytande 

i samhället främst via de processer som den bedrivs genom. LIS-planen är ett tematiskt 

tillägg till översiktsplan, och utarbetas genom en demokratisk planprocess. Processen, 

vilken beskrivs i inledningen av föreliggande plan, omfattar politisk behandling och 

samråd med olika berörda parter, såväl myndigheter som allmänhet. Plan- och 

bygglagen ger ramar för hur denna process ska bedrivas; att alla berörda ska ges 

möjlighet till inblick i planförslag samt möjlighet att lämna synpunkter och få sina 

synpunkter bemötta. Tidsperioden för LIS-planeförslagets samråd ska vara tillräcklig för 

att uppfylla samrådets syften i planprocessen. Efter en eventuell revidering av planen, 

med stöd av samrådsredogörelsen, ställs den ut för granskning under minst två 

månader. Detta förfarande borgar för en god möjlighet för Örkelljungas 

kommuninvånare och andra berörda att känna delaktighet och inflytande i 

samhällsplaneringen. Kommunens avsikt är också att i kommande detaljplaneskeden ge 

förutsättningar och arbeta för ett brett medborgardeltagande. 
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EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Målet om goda ekonomiska och sociala förutsättningar är förknippat med begrepp som 

trygghet, jämlikhet och rättvisa – att människor ska kunna försörja sig och upprätthålla 

en god levnadsstandard. LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen mot 

en levande landsbygd, vilket är i linje med detta mål. Attraktiva lägen för bostäder, 

verksamheter och rekreationsområden antas främja en god utveckling av landsbygden 

genom att de kan attrahera arbetskraft, arbetstillfällen och besökare, vilket leder till ett 

ökande invånarantal och en växande turismnäring. Ett ökat befolkningsunderlag kan ge 

förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och service, vilket i sin tur underlättar 

vardagslivet för både nuvarande och kommande kommuninvånare. Sammantaget 

förväntas föreslagen utveckling inom utpekade LIS-områden kunna bidra till att fler blir 

engagerade i förvärvslivet vilket ger ett ökat ekonomiskt oberoende på individnivå 

samtidigt som den kommunala ekonomin gagnas. 

BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR 

Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för 

folkhälsan på lång sikt. Viktiga aspekter av barn- och ungdomsperspektivet i den fysiska 

planeringen är trygghet och säkerhet i offentliga miljöer samt tillgång till miljöer för 

aktiviteter, lek, lärande och sociala möten. Föreslagen LIS-utveckling ger förutsättningar 

för boendemiljöer nära naturen, vilket främjar aktiviteter som friluftsliv och vissa 

sporter. Trygga och bilfria naturmiljöer ger bra möjligheter för lek och lärande. 

Utveckling av befintliga boendemiljöer med förbättrade rekreationsmöjligheter och 

servicepunkter berikar uppväxtmiljön för barn och unga, och kan erbjuda sociala 

mötesplatser utanför hemmet. De utpekade LIS-områdenas relativa närhet till 

kommunens tätorter medför också goda möjligheter för lek och sociala möten för barn 

och unga som växer upp inom områdena.  

God kollektivtrafik är extra betydelsefull för barn och unga, då de har begränsade 

möjligheter till andra transportalternativ. LIS-områdenas närhet till hållplatser för 

kollektivtrafik, samt LIS-utvecklingens förväntade positiva effekt på kollektivtrafikens 

omfattning som en följd av ett utökat reseunderlag, antas således bidra till bättre 

uppväxtvillkor för barn och unga. Vid långa avstånd mellan bostad och skola, och i 

renodlade bostadsmiljöer med begränsat utbud av aktiviteter, underhållning och 

mötesplatser, kan bristande kollektivtrafik drabba barn och unga extra hårt, vilket bör 

beaktas i den fortsatta planeringen. 

Mellan flera av LIS-områdena och de närliggande tätorterna finns goda gång– och 

cykelförbindelser. Detta borgar för trygga och säkra möjligheter för barn och unga att ta 

sig mellan hemmet och exempelvis skola, sportaktivitet eller mötesplatser i tätorterna.  
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MILJÖER OCH PRODUKTER (I DETTA FALL LIVSMILJÖ) 

Detta folkhälsomål berörs av LIS-planeringen främst avseende utvecklingens 

miljöpåverkan, säkerhetsfrågor, hur utvecklingen påverkar människors boende- och 

arbetsmiljöer och behov av transporter. Enligt ovanstående samlade miljöbedömning 

förväntas LIS-planeringen i Örkelljunga kommun huvudsakligen innebära neutral till 

positiv miljöpåverkan. Möjligheten att skapa bostads- och arbetsmiljöer i attraktiva och 

natursköna lägen vid vatten är att se som mycket positivt. Ett fåtal av LIS-områdena har 

emellertid låg VA-standard, samtidigt som trafikbuller och risk beroende på närheten till 

farligt godstransporter kan förekomma, vilket kan innebära negativa effekter för 

människors hälsa och säkerhet. För att genom LIS-planen uppnå ett främjande av målet 

om en god livsmiljö för människor, ska detta uppmärksammas och beaktas i den 

fortsatta planeringen. 

En annan tänkbar negativ effekt är att de LIS-områden som ligger något längre ifrån 

goda kollektivtrafikförbindelser, vilket företrädesvis gäller LIS-området väster om 

Fedingesjön (ungefär två kilometer från busshållplats), antas generera ett marginellt 

ökat transportbehov med bil för arbets- och inköpsresor. Å andra sidan kan närhet till 

natur och rekreationsmöjlighet i viss mån minska transportbehovet. Majoriteten av de 

utpekade LIS-områdena har även goda gång– och cykelförbindelser till de närliggande 

tätorterna, något som antas minska bilberoendet. En strävan efter förbättrade kollektiva 

kommunikationer är i alla händelser viktig i kommunens fortsatta samhällsplanering. 

FYSISK AKTIVITET 

LIS-förslagen ger förutsättningar för utveckling av friluftsliv, träning och turism inom 

kommunen – bad, båtliv, fiske, vattensport, vandring, löpning, vintersport etc. – samt 

etablering av bostäder, arbetsplatser och turistmål i natursköna miljöer på landsbygden. 

Detta kan antas innebära positiva effekter för människors möjligheter att dagligen vistas 

i naturen och idka rekreation och fysisk aktivitet. LIS-områdena som avser utveckling av 

rekreations- och friluftsvärden samt utveckling med träningsanläggning förväntas 

särskilt främja möjligheterna till fysisk aktivitet hos kommuninvånare och besökare.  

Det korta avståndet mellan de utpekade LIS-områdena och arbetsplatser, skola och 

service i de närbelägna tätorterna, samt de goda förbindelserna med gång- och cykelväg 

och kollektivtrafik, förväntas öka de boendes benägenhet att promenera eller cykla till 

sin målpunkt eller till bussen istället för att ta bilen. Detta underlättar den vardagliga 

fysiska aktiviteten för kommuns invånare.  
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 

REGIONAL SAMVERKAN OCH TILLVÄXT 

Örkelljunga kommuns läge i Norra Skåne innebär en perifer belägenhet i förhållande till 

regioncentrum Malmö, men också en närhet och relation till delregionala centrum i 

Helsingborg och Ängelholm. En liten landsbygdskommun som Örkelljunga är i stort 

beroende av samverkan med andra kommuner, bland annat för att upprätthålla en god 

kommunal service. Föreslagen LIS-utveckling syftar till att främja utvecklingen mot en 

levande landsbygd. Bedömningen är att den sammantagna strävan mot att kunna 

erbjuda attraktiva lägen för boende och verksamhetsetablering stärker den lokala 

ekonomin i riktning mot ekonomisk tillväxt. 

Möjlig kombinerad LIS- och tätortsutveckling inom tätorterna Skånes Fagerhult, 

Åsljunga och Örkelljunga är positivt för kommunens regionala konkurrenskraft vad 

gäller service- och kulturutbud. 

BEFOLKNING OCH BOSTADSMARKNAD 

I dagsläget har Örkelljunga kommun en svagt växande befolkning och ett relativt lågt 

tryck på bostadsmarknaden, undantaget tomter med attraktiva lägen nära kommunens 

sjöar och vattendrag. I LIS-planen skapas möjlighet för etablering av bostäder i sådana 

särskilt attraktiva lägen vid ett urval av dessa sjöar och vattendrag. Avsikten är att 

denna breddning av bostadsutbudet med en kategori av attraktivare bostäder, ska 

kunna locka till kvarboende och inflyttning, vilket kan innebära ett inflöde av kompetens 

och skattemedel till kommunen. Även landsbygdsutveckling med avseende på turism 

och verksamheter kan komma att locka till inflyttning och kvarboende i kommunen, 

genom att ge upphov till fler arbetstillfällen. På så vis avser kommunen kunna bibehålla 

eller öka sin befolkning och därmed stärka underlaget för service, samhällsliv och 

kommunikation. Ett ökat invånarunderlag kan också medföra minskade kostnader för 

skola genom stabilitet i elevantal, vilket kan möjliggöra ett effektivare utnyttjande av 

lokaler. 

LIS-utvecklingen kan ge upphov till en ökning i utgifter för skolskjuts och renhållning.  

NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD 

Kommunens näringsliv bedöms ha utvecklingspotential inom turism- och 

friluftslivsanknuten verksamhet samt inom övrigt småföretagande. I LIS-planen föreslås 

attraktiva och lämpliga lägen för utveckling av sådana verksamheter, förutsatt att de 

tydligt gynnas av det vattennära läget. En viktig förutsättning för verksamhetsetablering 

är tillgången till kompetent arbetskraft. Ett utbud av attraktiva sjönära bostadsmiljöer 

antas vara en god tillgång för kommunen att locka till sig erforderlig arbetskraft.  
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INFRASTRUKTUR 

Inom några av LIS-områdena (företrädesvis väster om Fedingesjön och öster om 

Hjälmsjön) kan konstateras att befintliga anläggningar för vatten- och 

avloppsförsörjning har låg status, då de inte omfattas av det kommunala 

verksamhetsområdet för VA. Inom nämnda områden, och i viss mån även inom övriga 

LIS-områden, begränsas LIS-utvecklingens omfattning av möjligheterna att ordna 

hållbara VA-lösningar. Utbyggnad av kommunala verksamhetsområdet för VA för att 

omfatta LIS-områdena väster om Fedingesjön och öster om Hjälmsjön kan vara möjligt, 

vilket skulle möjliggöra anslutning till kommunalt VA för både ny och befintlig 

bebyggelse även inom dessa områden. Det är ekonomiskt fördelaktigt att samordna en 

sådan utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp med komplettering med fler 

bostäder och verksamheter i ett område, så att kostnaden går att fördela på fler 

anslutningar. 

LIS-utvecklingen förväntas inte ge upphov till utbyggnad av vägar utanför områdena i 

någon större utsträckning. Utvecklingen kan dock komma att erfordra förstärkning och 

upprustning av mindre vägar. Anläggande av lokalgator kan komma att bli aktuellt vid 

etablering av större bostadsområde.  
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