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FÖRORD

Förord
I samband med att kommunen år 2007 firar 700års jubileum arbetades med ÖVERSIKTSPLAN ÖP07.

Örkelljunga kommun utvecklas
Många människor söker sig hit både för att bo och
verka. En långsiktig planering är nödvändig för att
kunna möta de utmaningar som kommunen står
inför. Flera intressen konkurrerar om kommunens
mark- och vattenområden. Många små förändringar ger tillsammans stora och märkbara förändringar. En god handlingsberedskap är viktigt för
att hantera dessa förändringar och åstadkomma
en hållbar utveckling.
Ett samrådsförslag har upprättats i enlighet
med plan- och bygglagen och varit föremål för
samråd under tiden 4 juni 2007 till 17 september 2007. Samrådsmöten har hållits den 14 augusti 2007 i Örkelljunga tätort och den 22 augusti i
Skånes Fagerhult. Samrådmöten med länsstyrelsen i Skåne län har hållits den 23 november 2006,
den 23 augusti 2007 och den 1 oktober 2007.
Därutöver har möten hållits med politiska grupper, föreningar, räddningstjänsten och grannkommuner. Kommuntidningen Ljungblomman,
som går ut till alla företag och hushåll, gav ut
ett temanummer om ÖP07 under samrådstiden. De i samrådet framförda synpunkterna har
redovisats med kommentarer i en samrådsredogörelse som har godkänts av plankommittén och sedermera arbetats in i översiktsplanen. Därefter har den reviderade planen ställts
ut på nytt så att alla som har yttrat sig i samrådsskedet har kunnat se hur de har blivit bemötta.



Utställningshandlingarna daterade 200803-17 fanns tillgängliga på kommunhuset, biblioteken och på webbplatsen mellan den 19 mars och
den 29 maj 2008.
Efter utställningen har nyinkomna synpunkter med kommentarer sammanställts i ett utlåtande och mindre ändringar gjorts i ÖP07dokumentet utifrån utlåtandet. Sedan har
dokumentet, tillsammans med länsstyrelsens yttranden, samrådsredogörelsen, utlåtandet och sammanställningskartan med kommunens ställningstaganden, överlämnats till kommunfullmäktige
(KF) för antagande. KF beslöt om en redaktionell ändring och antagande av planen
2008-12-15; § 173. Laga kraft 2009-01-09.

Styrgrupp för planarbetet har varit plankommittén bestående av kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens
presidier. Under arbetets gång har plankommitténs ledamöter löpande informerats om arbetets fortskridande.
Projektledare har varit stadsarkitekt Gertrud Richter.
Kartmaterial och bilder står karttekniker Pauline Pertoft
för. Projektassistent fram till samrådet, Emelie Assarsson.
Layoutansvarig är Leif Söderström. Assistent för utskick
och registrering har varit Christina Carlsson. Plangruppen
bestående av kommunchef Carl Gustav Nilsson, kanslichef Sven-Erik Svensson, teknisk chef Göran Sandberg,
miljöchef Anders Sturesson, utbildningschef Ingela Ström
och vård- och omsorgschef Karin Olsson har varit intern
remissinstans för projektarbetet och medlemmarna har
delat med sig av sina expertkunskaper.
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LÄSANVISNINGAR

Läsanvisningar
Övergripande strukturer och tätorter

Kapitelindelning

Översiktsplanen, ÖP07, inleds med en introduktion till Örkelljunga kommun med omgivning. Därefter följer en sammanfattning av översiktsplanens viktigaste ställningstaganden med
konsekvenser.

Översiktsplanen är indelad i nio huvudkapitel, vars
innehåll kortfattat beskrivs nedan.

Sammanfattningen följs av fem kapitel som behandlar kommunens övergripande strukturer
och därefter presenteras de fem tätorterna (mer
än 100 invånare) i kommunen. Till sist ett kapitel med allmän information om översiktsplanen.
Under respektive kapitel finns kartor och texter
som redovisar områden med särskilda allmänna intressen och regleringar t.ex. riksintressen samt kommunala ställningstaganden med
konsekvenser.
Ställningstagandena gäller såväl bevarande som
framtida utveckling av kommunens mark- och vattenområden. Ställningstagandena gäller för en
tidsperiod om upp till ca tjugo år och många är av
visionär karaktär.

Till ÖP07-dokumentet hör länsstyrelsens samråds- och
utställningsyttranden, samrådsredogörelsen, utlåtandet,
remisslistan och ställningstagandekartan för markanvändningen i A1-format.

Kartornas teckenförklaringar
I kartornas teckenförklaringar används begreppen upplevelsestråk vilket förklaras i kap.
Örkelljunga kommun och Värdefulla områden
och miljöer m.fl. ställen, tätortsbebyggelse vilket definieras i kap. Boende och bebyggelse, vindkraft som behandlas i kap. om Infrastrukturer,
verksamhetsområden vilket tas upp både under Boende och bebyggelse och under Näringsliv,
turism och service, grönområden som presenteras i kap. om Värdefulla områden och miljöer samt landsbygd som behandlas bl.a. i kap.
Näringsliv, turism och service. Dessutom används
begreppen fritidshusområden som visar befintliga planlagda områden för fritidshus se vidare i
kap. Boende och bebyggelse och Europabanan,
en järnvägssträckning som förklaras närmare under kap. Infrastrukturer. Ställningstagandekartorna är översiktliga och områdenas avgränsningar måste prövas mer i detalj innan de
genomförs. Samtliga kartor visas med norr uppåt,
därför finns det inte norrpilar inritade på dem alla.
För ytterligare uppgifter om regleringar, intressen
och ställningstaganden finns det mer detaljerade
kartor i större skala i kommunens planarkiv samt i
kommunens kartdatabas.


Örkelljunga kommun
I detta kapitel beskrivs kommunen med sin ryggrad och sina upplevelsestråk, kommunens roll
i regionen, mellankommunala frågor, vad som
har hänt sedan förra översiktsplanen antogs, vad
som är på gång samt syftet med översiktsplanen.

Sammanfattning av ÖP07
I detta kapitel sammanfattas de huvudsakliga
regleringarna och kommunala ställningstagandena med konsekvenser.

Värdefulla områden och miljöer
Detta kapitel handlar om kommunens stora opåverkade områden, riksintresse för naturmiljö och
för friluftsliv, grön- och vattenstrukturer, kulturmiljöer samt naturtillgångar.

Boende och bebyggelse
Detta kapitel redogör för befolkningsutvecklingen, bebyggelsen idag, befintliga regleringar och
bebyggelseutvecklingen.

Infrastrukturer
Här presenteras gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik (buss, tåg), motortrafik, riksintresse för väg,
vatten- och avloppsförsörjning, energi/elförsörjning, vindkraft, bredband och avfall.

Näringsliv, turism och service
Här beskrivs verksamheter och verksamhetsområden, jord- och skogsbruket, turism- och besöksnäringen samt kommunal och kommersiell service.

Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet
Här redogörs för risk- och krishantering, restriktioner och avstånd, miljökvalitetsnormer, riksintresse för totalförsvaret, miljökvalitetsmål, miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Tätorter
I detta kapitel redovisas Örkelljunga kommuns fem
tätorter, belägna längs med ryggraden, med ställningstaganden och konsekvenser för varje tätort.

Översiktsplanen
Här förklaras vad en översiktsplan är, länsstyrelsens roll i processen, genomförande av ÖP07, fullständiga referenser och kartregister.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Örkelljunga kommun
Ryggrad och upplevelsestråk
Örkelljunga kommun har goda förutsättningar för
både ryggrad och upplevelsestråk. Vid ankomst
från kontinenten på väg norrut möter man skogen
i Örkelljunga. Här erbjuds generösa livsutrymmen
och goda boendemiljöer, med hus på stora naturnära tomter, flera med sjöutsikt.
I bostädernas omedelbara närhet finns värdefulla natur- och kulturmiljöer, riksintresse för naturmiljön och friluftslivet, stora opåverkade områden,
ett 20-tal sjöar sammankopplade med vattendrag,
värdefulla skogar, ca 1 000 fornminnen, vackra
kulturmiljöer och spännande topografi. Dessa intressen kan på landsbygden knytas samman med
stigar, vattendrag och vägar till stråk, i fortsättningen benämnda upplevelsestråk, längs med
vilka rekreationsmöjligheter och besöksnäringen kan utvecklas. Läs vidare under Värdefulla
områden och miljöer och Näringsliv, turism och
service.

Goda framtidsutsikter
Det centrala utvecklingsstråket, ryggraden, ger
mycket goda samhällsekonomiska förutsättningar för hållbar tätortsutveckling genom effektiv infrastruktur och med stora förbättringsmöjligheter för de kollektiva kommunikationerna för
pendling t.ex. en framtida regional tågförbindelse. Ryggraden tillsammans med upplevelsestråken
är en bra grund för en fortsatt hållbar samhällsutveckling vilket denna översiktsplan vill visa. För
att kunna utveckla ryggraden och upplevelsestråken behövs ett brett och gränsöverskridande
samarbete.

Hjelmsjön. Foto Stanislav Pytel
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Karta nr 1. Principskiss över ryggrad och upplevelsestråk.

Historisk färdled
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.

Utmed kommunens centrala axel finns redan flera
framgångsrika industrietableringar, varav många
är kända både regionalt, nationellt och internationellt. Möjligheterna att starta fler verksamheter
med goda transport- och exploateringsmöjligheter
är här stora. År 2004 öppnades den nya motorvägen, väg E4, som går parallellt med gamla E4:an.
Den nya motorvägen är en av Sveriges viktigaste
transportleder.
Kommunens tätorter (mer än 100 invånare; huvudorten Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga,
Eket och Skånes Värsjö) ligger som ett pärlband
längs ryggraden. I de större tätorterna finns förhållandevis väl utbyggd kommunal och kommersiell service, som exempelvis barn- och äldreomsorg,
livsmedelsaffärer, banker, kollektivtrafik (dock ej
med tåg), mångsidig handel och gymnasieskola.
Kommunens mål om att Örkelljunga tätort ska öka
med i genomsnitt ca 100 invånare per år, se tätortskapitlet Örkelljunga, grundas på att en kommunhuvudort bör uppnå en viss nivå för att bli
långsiktigt attraktiv och kunna erbjuda kommuninvånare och besökare den service som förväntas
av huvudorten.
Turist- och besöksnäringen har stora utvecklingsmöjligheter. Kommunen har ett väl utbyggt bredbandsnät. Den goda telekommunikationen ger
möjlighet att bo fridfullt i Örkelljunga kommun
och arbeta på distans med hela världen.



ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Kommunen i regionen
Örkelljunga ingår i Öresundsregionen och i
Region Skåne. Kommunens läge i nordvästra
Skåne innebär tillgång till alla Öresundsregionens
fördelar i form av komplett storstadsutbud och stor
arbetsmarknad. Örkelljunga samarbetar med sina
grannkommuner bl.a. genom Skåne Nordväst
och 6K. Skåne Nordväst bevakar frågor av gemensamt intresse för den nordvästra delen av Skåne
rörande bl.a. utbildning, turism, boendemiljöer,
kultur, näringsliv och kommunikationer.

lingscentrum. Här finns väl utbildad arbetskraft
och ett flertal kända och internationellt inriktade
universitet och högskolor.

Karta nr 3. Län som gränsar till Örkelljunga kommun.

Väg E4 kopplar samman Öresundsregionen med
Stockholmsregionen. Öresundsregionen kommer
inom överskådlig framtid att fortsätta expandera
och utvecklas.

Åsljungasjön.

De kommuner som ingår i Skåne Nordväst är
(2007) Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm
och Örkelljunga. 6K är ett projekt som syftar till
att hitta samverkansmöjligheter som bidrar till
att sänka kostnaderna för tjänster, samtidigt som
volym och kvalitet bibehålls för varje kommun.
De kommuner som ingår i 6K är (2007) Klippan,
Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Örkelljunga.
Aktuella mellankommunala frågor är
natur, turism, upplevelsestråk, vindkraft, vatten
och Europabanan, se vidare under respektive
ämneskapitel.
Karta nr 4. Grannkommuner till Örkelljunga kommun.

Karta nr 2. Öresundsregionen.

Öresundsregionen
Öresundsregionen är med sina ca 3,5 miljoner invånare nordens största och mest tätbefolkade urbana region. Regionen är stark vad gäller bl.a.
ekonomi, utbildning och forskning. Den är ett av
Europas fem viktigaste kreativa centra och betraktas som norra Europas mest betydelsefulla utveck-



Karta nr 5. Örkelljunga kommun.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Örkelljunga kommuns befolkningsökning och utvecklingstakt kommer troligen därför också att
fortsätta och även förstärkas i framtiden.
Mellan Helsingborg och Helsingör finns planer på att etablera en tunnel. Detta innebär troligtvis att fler danskar både besöker och flyttar
till Örkelljunga. Med den föreslagna tågförbindelsen Europabanan, mellan Stockholm och
Hamburg, med pendlarstation i Örkelljunga tätort kommer kommunen att knytas ännu närmare
Öresundsregionens centrum.

Från förvaltande till planerande
Örkelljunga kommun går från förvaltande kommun till planerande kommun. Sedan förra översiktsplanen (ÖP90) har stora förändringar skett
som har påverkat kommunen. Med den nya motorvägen, väg E4, har kommunen blivit betydligt mer
tillgänglig och därmed har möjligheterna att både
bo och verka i kommunen ökat. Öresundsbron har
inneburit en betydande ökning av både permanentboende och turister till kommunen, se kap.
Befolkningsutveckling. Den planerade tunneln
mellan Helsingborg och Helsingör bedöms innebära ytterligare ökning av fritids- och permanentbostäder och därmed krav på service och planberedskap i Örkelljunga kommun.

ÖP - en navigatör för framtiden
Kommunen är det organ som håller samman och
har helhetsansvar för planeringen och utvecklingen i tätorterna och på landsbygden. Ju fler intressenterna blir, när det gäller kommunens utveckling och användning av mark- och vattenområden,
desto högre krav ställs på kommunens planering.
Översiktsplanen (ÖP), inklusive fördjupningar av
denne (FÖP), är det viktigaste medlet och metoden för att informera och föra dialog med invånarna och staten angående framtiden, se vidare under
kap. Översiktsplanen.

Örkelljunga kommunhus med kommunvapnet i stenläggningen.

Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka
Kyrkan behövde en kyrkklocka. Gälbgjutarmästaren, boende i Danmark, gav arbetet åt sin gesäll Fante, som vid
gjutningen tog för mycket silver. Med färdig klocka reste
Fante till Örkelljunga. Silvret gjorde klangen så stark att
den hördes ända till mästaren i Köpenhamn. Han begrep orsaken och for, uppretad mot Örkelljunga. Söder
om Örkelljunga, mötte han sin lärling och dräpte honom.
Platsen kallas sedan dess ”Fantehåla”, och där sägs Fante
spöka än idag. Med klockan gick det illa. Vid en ringning
flög den ut från tornet och sjönk i Prästsjön. Ryktet sade
att den kunde bärgas av ett par vita tvillingstutar men
ingen som hjälpte till fick säga ett enda ord, ty då blev det
omöjligt. Efter stort besvär fann man klockan, spände för
stutarna och drog. Men när klockan kom upp glömde de
sig. Någon ropade: ”Där har vi henne”. Genast föll klockan
tillbaka i djupet, och blev omöjlig att finna. Om detta är
alldeles sant bevisas av att man vid ett tillfälle muddrat
sjön utan att kyrkklockan hittades.
Denna sedelärande historia har gett Örkelljunga
kommun dess vapen, enligt riksheraldikern
beskriven som: ”I blått fält en balkvis ställd störtad
kyrkklocka av silver över en av vågskura bildad
stam av silver”.

Örkelljunga kommun är också välkänd och besjungen för sin skyttepaviljong, vilken sedermera
är riven.

Syftet med översiktsplanen
Syftet med översiktsplanen är att
• visa på vilka möjligheter och hot Örkelljunga
kommun står inför i framtiden.
• ge en helhetsbild av kommunens önskade
framtid.
• visa kommunens viljeyttringar gällande markoch vattenanvändning.
• tillskapa planberedskap för såväl bostäder och
verksamheter som natur-, kultur- och rekreationsområden.
• utgöra ett aktuellt och komplett underlag för
alla kommunala beslut som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändningen d.v.s. i princip alla beslut som tas i kommunen.
• pröva olika allmänna intressen och regleringar
mot varandra t.ex. bostadsutbyggnad kontra
strandskydd varvid både bevarande- och förändringsintressen ska beaktas.
• fungera som en kunskapskälla och uppslagsbok
i vilken övergripande kunskap om kommunen
är samlad.
• fungera som dialog mellan kommunen, invånarna, grannkommunerna, verksamhetsidkarna
och staten om framtiden.



SAMMANFATTNING ÖP07

Sammanfattning ÖP07

Regleringar

Förutsättningen för en levande och ekonomiskt,
socialt och miljömässig hållbar utveckling i
hela Örkelljunga kommun sammanfattas i
ÖP07 med hjälp av begreppen ryggrad och upplevelsestråk. Ryggraden utgörs av det huvudsakliga kommunikations- infrastruktur- och servicestråket inkluderande kommunens fem största
tätorter. Upplevelsestråken innefattar den omgivande landsbygden med sina potentialer i form
av möjligheter till naturupplevelser, besöksnäringar, hästgårdar, djurhållning, jordbruk, skogsbruk
o.s.v.

I karta 6 redovisas en sammanfattning av samtliga befintliga statliga och kommunala regleringar
(2007). Inom varje regleringsområde finns regler
för vad man får och inte får göra och dessa utgör
underlag för översiktsplanens ställningstaganden.
Vid mer detaljerad planering, såsom i fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplaneprocesser och
vid bygglovshandläggning, krävs mer information
om regleringarnas specifika innebörd och grundligare lokaliseringsprövning. Då ska t.ex. även övriga regionala intressen, kulturinventeringar, stora opåverkade områden, enskildas intressen m.m.
beaktas.

Vidare presenteras här i sammanfattningen huvudsakliga regleringar och ställningstaganden med konsekvenser. Ytterligare information
finns i de kommunövergripande strukturkapitlen
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse, Infrastrukturer, Näringsliv, turism och
service samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. Mer detaljerade kartor över regleringarna och
ställningstagandena finns i respektive tätortskapitel där de har utökats med allmänna regionala
intressen. Regleringar och allmänna intressen utgör underlag för ställningstaganden och finns representerade
i text och karta för respektive
tätort.
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Karta nr 6. Befintliga regleringar i Örkelljunga kommun Sammanfattning (2007).



(Källor:
lst= Länsstyrelsen i Skåne Län,
svo= skogsvårdsstyelsen,
nvp= kommunens naturvårdsplan,
raä=riksantikvarieämbetet
inget angivet= kommunens databas)
5 km

SAMMANFATTNING ÖP07

Ställningstaganden och konsekvenser

förklaras i kapitlet Örkelljunga kommun, tätortsbebyggelse vilket definieras i kapitlet Boende
och bebyggelse, vindkraft som berörs i kapitlet om Infrastrukturer, verksamhetsområden
vilket tas upp både under kapitlen Boende och bebyggelse och Näringsliv, turism och service och
grönområden som presenteras i kapitlet om
Värdefulla områden och miljöer samt landsbygd
som behandlas bl.a. i kapitlet Näringsliv, turism
och service, dessutom fritidshusområden som
visar befintliga planlagda områden för fritidshus
och Europabanan en järnvägssträckning som
förklaras närmare under kapitlet Infrastrukturer.

På karta nr 7 nedan och i punkter på nästa sida
presenteras en sammanfattning av ställningstaganden samt konsekvenser för kommunens framtida mark- och vattenanvändning.
Genom att förstärka det centrala stråket och skapa
upplevelsestråk från detta ut i landsbygden knyts
kommunen till sina grannkommuner och omkringliggande regioner. Ryggraden och upplevelsestråken skapar möjligheter för fler invånare att
bosätta sig i vackra boendemiljöer, bedriva verksamheter och utnyttja den tillgängliga servicen
och de spännande rekreationsmöjligheterna.

För ytterligare uppgifter om regleringar, intressen
och ställningstaganden finns det mer detaljerade
kartor i större skala i tätortskapitlen, kommunensplanarkiv samt i kommunens kartdatabas.
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Ställningstagandena gäller såväl bevarande som
framtida utveckling av kommunens mark- och vattenområden. Ställningstagandena gäller för en
tidsperiod om upp till ca tjugo år och några är av
visionär karaktär. I kartornas teckenförklaringar används begreppen upplevelsestråk vilket
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Karta nr 7. Sammanfattning av kommunens ställningstaganden.



SAMMANFATTNING ÖP07

Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att inga intrång görs som kan skada riksintressena i kommunen d.v.s. för
väg, friluftsliv, naturmiljö och försvar.

kommer riksintressena att tillgodoses.

att kommunen ska få en positiv utveckling i regionen genom att alla
beslut och åtgärder som tas inom alla olika områden strävar åt samma
håll med utgångspunkt i de samlande begreppen ”ryggrad” och
”upplevelsestråk”.

kommer kommunens planering och utveckling att ge långsiktigt,
ekonomiskt och socialt väl fungerande samhällsekonomiska lösningar
för boende, verksamheter, närrekreation, miljö och infrastruktur.

att arbetet fortsätter med att utveckla det centrala stråket ”ryggraden”
som kommunens livsnerv och pulsåder och vidareutveckla Örkelljunga
tätort som centralort och kommunens hjärta.
att det längs det centrala stråket, ryggraden, tas fram planberedskap
för förtätning och tätortsutbyggnad i form av bostäder, service och
verksamheter som handel och industri.
att det längs det centrala stråket arbetas för goda kommunikationslösningar framförallt för bättre gång- och cykelmöjligheter, säkrare
skolvägar och bättre kollektivtrafik med buss och tåg tillgängliga för
alla särskilt för barn, kvinnor, människor med funktionshinder och
andra utsatta grupper.

kommer mark, även mark som inte kommunen äger, att behöva tas i
anspråk för nyetableringar.
kommer antalet invånare att öka framför allt i tätorterna längs
ryggraden.
kommer det endast att vara ställningstagandena för en utbyggd
Europabana som vid genomförandet kan ge en betydande påverkan på
miljön.
kommer nya verksamhetsområden och tätortsutbyggnad att ta skogsmark och eventuellt strandskyddad mark i anspråk.
kommer tätortsutbyggnaden att koncentreras vilket innebär kortare
avstånd och bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
kommer bättre kollektivtrafikkommunikationer att skapas vilket
innebär minskad negativ miljöpåverkan, bättre arbetspendlingsmöjligheter och därmed bättre möjligheter att bo och att starta verksamheter
i Örkelljunga för alla.

att det utifrån detta centrala, mer tätbefolkade kommersiella, regionalt
och nationellt tillgängliga stråk, ryggraden, bevaras och tillskapas
upplevelsestråk.

kommer kommunens många olika attraktioner som t.ex. värdefulla
vatten-, natur-, fornlämnings- och kulturmiljöer att synliggöras, knytas
samman, användas, bevaras och utvecklas.

att upplevelsestråken ges god tillgänglighet för gång och cykel och
högkvalitativa rehabiliterings- och rekreationsmöjligheter för alla (barn,
funktionshindrade o.s.v.).

kommer det finnas goda möjligheter för alla att gå, cykla, rulla, rida
o.dyl. ut i landsbygden med dess kvaliteter såsom tystnad, stillhet etc.

att upplevelsestråken blir en potential för turist- och besöksnäringen
att utvecklas samt en tillgång för skolverksamheten, en uppslagsbok i
ekologi, historia, guidning etc.
att den kommunala naturvårdsplanen (antagen 1998) och naturvårdsprogrammet (beräknas klart 2008) ska efterlevas, uppfyllas och göras
mer kända.
att stora opåverkade områden pekas ut, definieras och skyddas.
att även framöver se positivt på att det etableras enstaka bostadshus
på landsbygden och i samling, upp till ett fåtal bostadshus (om inga
intrång bedöms göras på allmänna intressen t.ex. strandskydd,
fornlämningar, naturreservat, biotopskydd m.m. ) företrädesvis för permanentboende som brukar/använder markerna t.ex. genom jordbruk,
hästhållning, betesdjurhållning, skogsbruk , besöksnäring o.dyl.
att geografiska/tematiska fördjupningar av översiktsplanen tas fram för
Örkelljunga tätort, för Skånes Fagerhult och för landsbygdens upplevelsestråk, stora opåverkade områden, vindkraft och bebyggelse .
att översiktsplanen följs upp genom att en genomförandeplan tas fram
som visar när och hur översiktsplanen ska genomföras.
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kommer kunskaperna som finns i naturen barnen till del genom
utbildning.
kommer upplevelsestråken ge möjlighet till välbefinnande hos den
ökande befolkningen längs det centrala stråket samtidigt som de bidrar
till en levande landsbygd.

kommer en bristvara i Skåne idag , d.v.s. stora opåverkaden och därmed
tysta områden, att bevaras för framtida generationer.
kommer det attraktiva, delvis öppna, brukade landskapet att fortleva.

kommer syftet, se sid 7, med översiktsplanen att uppnås.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Värdefulla områden och miljöer
Kapitlet Värdefulla områden och miljöer handlar
om kommunens stora opåverkade områden, grönoch vattenstrukturer, naturmiljöer och friluftsliv,
riksintressen för naturmiljön, riksintresse för friluftslivet, kulturmiljöer samt naturtillgångar.
Örkelljunga kommun har tidigare haft ett mer öppet landskap med ljunghedar och betesmarker och
inte särskilt mycket granskog. Järnframställning,
betning och behov av timmer ledde till skövling av
skogsmarker och ljunghedar skapades, därav namnet Örkelljunga = Ljungöken. Örkelljunga kommun är, enligt länsstyrelsen, indelad i två bygder:
nordskånska furuskogsbygden och nordskånska skogsbygden.

Stora opåverkade områden
Stora opåverkade 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
Miljöbalken kap. 3 § 2

I Skåne, där exploateringen är hög, är opåverkade
områden en bristvara och därför av stor betydelse
för både djur, växter och människor.

Karta nr 9. Befintliga områden (röd färg) som är påverkade av
exploateringsföretag (Länsstyrelsen i Skåne län 2000). Se även karta
nr 36 i kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Skogsbygden i den södra delen av kommunen.

Den nordskånska furuskogsbygden präglas av ett kuperat
landskap som är dominerat av barrskog, med små öppna
ytor, främst betesmark. Den uppvisar en mångfald av vattendrag; sjöar, småvatten och sankmark samt torvtäkter.
Öppna vyer över sjöar skapar på vissa platser variation i
den annars slutna skogsupplevelsen. Landskapet uppvisar
en stor förekomst av tjärdalar. Den nordskånska skogsbygden präglas av ett kuperat landskap som är övervägande
skogstäckt. Området karaktäriseras av granplantering,
även om lövskog är ett betydande element. Småvatten,
sankmark och torvtäkter finns spridda över området, men
döljs av skogstäcket, men kuperad mark ger på vissa platser tillfälle till längre utsikter. Landskapet visar spår efter
järnframställning. Den nordskånska skogsbygden är för
skånska mått mätt tyst. Strax söder om kommunen övergår skogsbygden i Ängelholmsslätten.

Länsstyrelsen i Skåne län redovisar, på karta nr 9,
en schematisk bild av områden som är påverkade
av exploateringsföretag1. Med exploateringsföretag
menas tätortsbebyggelse och annan koncentrerad
bebyggelse, friluftsanläggningar, större trafikleder
och vägar, kraftledningar, master, industriell verksamhet eller liknande verksamhet, flygplatser samt
skjutfält o.dyl., se även karta nr 38 i kap. Miljö,
hälsa, säkerhet och sårbarhet.
I kommunen finns det stora möjligheter att uppleva natursköna, lugna och bullerfria miljöer då den
samlade bebyggelsen, infrastrukturen och verksamheterna med några få undantag, är etablerade
utmed några få stråk.
Det finns dock ingen mer konkret avgränsning av
stora opåverkade områden i Örkelljunga kommun
än de vita områden som enligt länsstyrelsens karta
nr 9 inte är påverkade av exploateringsföretag.

Länsstyrelsen, Skåne län (2006). Det skånska landsbygdsprogrammet.

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2000). Underlag för fysisk planering i Skåne län, avseende kap. 3 § 2 miljöbalken.
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Natur, friluftsliv och vattenområden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Miljöbalken kap. 3 § 3

Vi har alla ett gemensamt ansvar att förvalta naturen varsamt åt framtida generationer. Friluftsliv
bidrar till en ökad kunskap om naturen och betydelsen av miljövård.

I framtiden kommer allt fler människor att söka sig ut i
naturen under sin fritid.
Naturvårdsverket 2007. Turism.

Natur- och friluftsområden i direkt anslutning till
bebyggelse har stor betydelse för trivsel och välbefinnande. Naturens rikedomar bör användas för
att skapa rekreationsmöjligheter samtidigt som en
långsiktigt hållbar utveckling bibehålls.

Strövområdet Lärkesholm.

Rekreation
I Örkelljunga kommun finns många rekreationsmöjligheter, vandrarvänlig skog, campingar, fiskeplatser, motionsslingor och vandringsleder.
Skåneleden (vandringsled) och Skånespåret
(cykelled) genomkorsar kommunen (se karta 24)
och sträcker sig vidare igenom hela Skåne. Här
finns rinnande, forsande och stillastående vatten, ett 20-tal sjöar, många badplatser samt möjligheter till kanotpaddling och rodd (verksamhet bedrivs av Skånes Roddförbund och Svenska
Roddförbundet). I kommunen finns flera större föreningar som bedriver ett aktivt föreningsliv
bl.a. utövas fotboll, ridsport (ca 500 hästar i kommunen), jiujitsu, friluftsliv, bangolf, simning, skytte, jaktskytte, pistolskytte, orientering, badminton,
bordtennis, golf, gymnastik, innebandy, karate,
boule, tennis, volleyboll, styrketräning, sportflyg
och motorsport.
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I kommunen finns ca sju badplatser varav kommunen underhåller två stycken. Det finns dock ett behov av en sammanhängande struktur som ökar
tillgängligheten, för både invånare och besökare,
mellan tätorterna, sjöarna och grönområdena. Det
vore dessutom attraktivt om sjöar och vattendrag
gjordes tillgängligare och synligare från allmänna
platser och vägar.

Upplevelsestråk
Genom stråk och leder, upplevelsestråk för vandrare, cyklister och där det är lämpligt, även för
joggare, ryttare, rullstolsburna etc., kan natur-,
kultur- och fornminnesområden lyftas fram, knytas ihop, utvecklas och bevaras. Var stråken förläggs beror på markägarnas initiativ och önskemål och på hur man på bästa sätt kan knyta
samman kommunens många sjöar med värdefulla naturlandskap, vackra kulturmiljöer, spännande friluftsaktiviteter, intressanta fornminnen och nyttiga rekreationsområden. Stråken kan
komma att förändras över tiden beroende på vilka
spännande initiativ som dyker upp. Klippans och
Perstorps kommuner är, enligt deras samrådsyttranden, intresserade av att upplevelsestråken fortsätter över kommungränserna.
Det är en positiv upplevelse att kunna vandra fram
längs ett vattendrag eller ner till en sjö. Det är också trevligt att inte behöva ta samma väg tillbaka
utan att kunna välja att återvända på en annan stig
som bjuder på ännu fler och nya upplevelser. Det
är spännande att kunna se och nå en sjö från flera håll, att verkligen kunna gå runt sjön och att få
uppleva vattnet både med ögon, näsa och känsel.
Där det finns möjlighet bör givetvis befintlig infrastruktur användas. Upplevelsestråken ger förutsättningar för ökad besöksnäring, se vidare kap.
Näringsliv, turism och service. Upplevelsestråken
är en idé för utveckling av Örkelljungas landsbygd.
Sträckningarna kan komma att ändras med mer
kunskap. Kommunens Naturvårdsprogram är
ett viktigt underlagsmaterial vid det fortsatta arbetet med upplevelsestråken.

Jakttorn utmed Skåneleden.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Riksintresse för friluftsliv
Hallandsåsen är av riksintresse för kusten, turismen och friluftslivet1. Genom sitt läge, sin storlek
och lättillgänglighet och sin vackra natur är området av nationellt värde för friluftslivet, se karta nr
10.

I riksintresseområde för friluftslivet ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid beslut om nyexploatering eller andra
ingrepp i miljön.
Miljöbalken kap. 4 § 2

Riksintresse för naturmiljön
Värsjön som ligger i nordöstra delen av kommunen och Stensmyr som till största delen ligger i
Hässleholms kommun är av riksintresse för naturmiljön1, se karta nr 10.

Riksintresseområde för naturmiljön ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.
Miljöbalken kap. 3 § 6

Att ett område är av riksintresse för naturmiljön
innebär att mark- och vattenanvändningen inom
området ej drastiskt får ändras.

Skogsstyrelsen redovisar3 och har ansvar för att
värdefulla nyckelbiotoper skyddas. Örkelljunga
kommun har många nyckelbiotoper och fyra av
dessa har fått biotopskydd4, en bokskog utmed Healtebäcken och två stycken bokskogar mellan Trollsjön och Sörsjön samt en lövskog i Västra
Spång, se karta nr 10.

I biotopskyddade områden får inte bedrivas verksamhet
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.
Miljöbalken kap. 7 § 11

Strandskydd
Strandskydd gäller, enligt Miljöbalken och beslut
av Länsstyrelsen i Skåne län, för sjöar och vattendrag i kommunen5, se karta nr 10.

Strandskyddet omfattar 100 meter på var sida om strandlinjen. I vissa områden är strandskyddet utvidgat till 300
meter (Lärkesholmssjön, Värsjön och Flinka sjö). Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får ej nya byggnader
uppföras. Byggnader får ej heller ändras för att tillgodose
ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts
till. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten får
ej utföras för sådan bebyggelse som avses ovan. Andra
anläggningar eller anordningar får ej utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där
den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Andra åtgärder får ej vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren
för djur- och växtarter. Finns det särskilda skäl kan strandskyddet hävas genom beslut av länsstyrelsen. Vissa åtgärder omfattas inte av det generella förbudet och behöver
därför inte dispens. Det gäller framförallt ekonomibyggnader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder
som behövs för jordbruket, skogsbruket eller fisket.
Naturvårdsverket. Våra stränder och bestämmelser om strandskydd.6

Utsiktsplats vid Åsljungaklippan.

Lärkesholmsjön, Värsjön och Stensmyr är av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet inom
Natura 20002, se karta nr 10.

Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av
djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer
förstörs. I Natura 2000-områden krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön. Tillstånd
kan lämnas om skyddsvärda miljöer inte skadas och om
bevarandet av de arter som ska skyddas inte hotas eller
försvåras. Bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena
beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras, vilka
åtgärder som behövs och när de ska genomföras.
Naturvårdsverket (2006). Natura 2000.

1. Regeringen, beslut 1 juli 1987. Naturvårdsverket, beslut 7 februari 1989.			
2. Regeringen, flera beslut mellan 1995-2002.
3. Skogsstyrelsen (2007). Nyckelbiotoper.
4. Skogsstyrelsen, flera beslut mellan 1998-2002.
5. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 24 juni 1975, 7 kap 13-18§§ Miljöbalken

För ställningstaganden och konsekvenser gällande
strandskydd och tätortsutbyggnad se kap. Boende
och Bebyggelse, och Miljö, hälsa, säkerhet och
sårbarhet.

Vattendrag utanför Skånes Värsjö med strandskydd.

6. Naturvårdsverket ISBN 620-8003-9
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Karta nr 10. Befintliga nationellt reglerade natur- och friluftsmiljöer (2007).

Regionalt betydelsefulla natur- och
friluftsmiljöer
Naturmiljöer slutar ofta inte vid kommungränsen
utan är av mellankommunalt och regionalt
intresse exempel är Hallansåsen som fortsätter
in i Laholm och Ängelholm, Värsjön som tangerar
gränsen till Perstorp och Stensmyr som ligger med
ungefär lika delar i Örkelljunga och Hässleholms
kommuner. Region Skåne1 och Länsstyrelsen i
Skåne län2 redovisar regionalt betydelsefulla natur- och friluftsmiljöer, se kartor nr 11, 12 och 13.
Region Skåne bidrar till att uppfylla sina regionala mål tillväxt, attraktionskraft, bärkraft
och balans genom att olika värden i det skånska
landskapet vårdas och utvecklas. Länsstyrelsen bidrar till att betydelsefulla natur- och friluftsmiljöer skyddas långsiktigt med förordnande genom
Natura 2000, nationalparker, statliga naturreservat, riksintresse för friluftsliv och
natur m.m.
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1. Region Skåne (2004). Strategi för en grön struktur i Skåne.
2. Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Närmare till naturen i Skåne.
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Källor:rs=Region Skåne
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Karta nr 11. Befintliga friluftsmiljöer av regional betydelse (2004).
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Naturvårdsplan
Kommunens Naturvårdsplan1 från 1998 redovisar, beskriver och tar ställning till lokalt värdefulla naturområden, se karta 14. Planen syftar till att
öka kunskapen om skyddsvärda arter. Planen ger
även en del information om vilka områden som
är av betydelse för rekreation. Den redovisar tre
skyddsklasser; särskilt högt naturvärde, mycket
högt naturvärde och högt naturvärde samt några
mindre områden av betydelse för naturmiljön.

Lärkesholmsområdet

Värdefull skogsmark (rs)
Större områden med
biologisk mångfald (rs)
Källa: rs=Region Skåne

Översiktsplanen tar inte upp några nya områden
för bevarande, rekreation och friluftsliv än de som
redan är antagna genom naturvårdsplanen eller
genom regionala och statliga beslut.

5 km

0

Karta nr 12. Befintliga naturmiljöer av regional betydelse (2004).

Fiskevårdsområden
Länsstyrelsen i Skåne län har bildat fiskevårdsområden (fvo) i Örkelljunga kommun för att
öka möjligheterna till fiske och för att vårda fiskbestånden. Kommunen har fem fiskevårdsområden: Hjelmsjön-Pinnån fvo (Hjälmsjön,
Pinnån med biflöden, Abborrasjön, Prästjön,
Holmasjön och Lingasjön), Åsljunga bysamfällighetsförening fvo (Åsljungasjön, Trollsjön
och Sörsjön), Värsjöns fvo (Värsjön), Skånes
Fagerhults fvo (Fedingesjön, Gylet/Fedingesjön
och Fagerhultssjön) och Vemmentorpssjöns
fvo (Vemmentorpasjön, Krokasjön, Gårdssjön/
Snapperup, Hultasjön samt förbindande och anslutande vattendrag), se karta nr 13.
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Naturvårdsprogram

1.
Fiskevårdsområden (lst)
A Sk Fagerhult
Miljöer (lst)
B Vemmentorpsjön
1. Lärkesholm C Värsjön
2. Pinnån
D Åsljunga Bysamfälligh.
3. Grytåsa
E Hjälmsjön-Pinnån

Källor: lst= Länsstyrelsen Skåne
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Karta nr 13. Befintliga natur- och friluftsmiljöer av regional betydelse (2003) samt fiskevårdsområden (2007).

För att skydda Värsjöns flodkräftor mot kräftpest har ett skyddsområde beslutats, se vidare under tätortskapitlet Skånes Värsjö.
1. Örkelljunga kommuns Naturvårdsplan antagen av kommunfullmäktige 1998.

I kommunens Naturvårdsplan redogörs för bl.a.
Värsjön/Stensmyrområdet med sitt mångskiftande natur- och kulturlandskap och skyddsvärda skogar samt öppna och skogbevuxna mossar. Långalts myr med särskilt högt naturvärde
är en välvd tallbevuxen mosse. Pinnån/Bruket
med mycket högt naturvärde är en i huvudsak opåverkad sträcka av Pinnån som från år 2009 avses
skyddas som kommunalt naturreservat.

Från 2005 håller ett naturvårdsprogram på att tas
fram som, inom områdena öppet kulturlandskap och kulturmiljöer, ska komplettera naturvårdsplanen. Dock görs ingen inventering av
kommunens byggnader inom ramen för programmet. Naturvårdsprogrammet planeras vara klart
år 2008 och är ett led i att kartlägga och uppmärksamma landsbygdens stora värden och visa på hotet mot dessa i form av den omfattande strukturrationaliseringen inom jordbruket med allt färre
aktiva lantbrukare. Projektet är ursprungligen lo-
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Karta nr 14 Befintliga natur- och friluftsmiljöer av lokal betydelse, antagna av kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun (1998).

kalt initierat och utarbetas av den s.k. naturvårdsgruppen bestående av representanter från LRF,
Örkelljungabygdens natur, kommunens miljöchef och kommunpolitiker samt Regionmuséet i
Kristianstad.

Inspirationskälla
Tanken är att materialet ska inspirera till ett intresse för byarna och dess natur- och kulturmiljöer och se dessa som tillgångar, användbara i olika
kompletterande verksamheter till jordbruksföretagen med koppling till rekreation, friluftsliv, utbildning och turism. Det färdigställda naturvårdsprogrammet kommer att vara ett utmärkt underlag för
fortsatt utveckling av upplevelsestråken i samarbete med markägare och natur- och kulturkunniga personer.
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Exempelsida ur Naturvårdsprogrammet.
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Kulturmiljöer

Ingeborrarpsgården

Kulturmiljöer och fornlämningar berättar historier om de människor som levt före oss och om hur
dagens samhälle vuxit fram. Kulturmiljön är en
del av vår vardagsmiljö, där vi bor, arbetar och har
vår fritid. Spåren av det förflutna finns i skogen, i
det öppna landskapet och mitt inne i tätorterna. I
Örkelljunga kommun finns inget område utmärkt
som riksintresse för kulturmiljövården.

Örkelljunga har ett av Länsstyrelsen i Skåne län
beslutat byggnadsminne, Ingeborrarpsgården2.
Ingeborrarpsgården ligger i Rya och är en gårdsmiljö från 1700-talet, se karta nr 15.

Det kända fornlämningsbeståndet i Örkelljunga
kommun har tidigare dominerats av slaggförekomster, vilka vittnar om järnframställning. Vid
utbyggnad av väg E4 avverkades en del skog och
arkeologiska undersökningar kunde göras som visade en betydligt mer varierarad fornlämningsbild. Man fann basboplatser, men även mindre jaktstationer, rastplatser m.m. från äldre
stenåldern.
Andra framträdande spår i landskapet är odlingslämningar, främst röjningsrösen, stengärdesgårdar, terrasskanter, hålvägar m.m. Även
lämningar efter olika utmarksnäringar, där skogen och vattenkraften haft en avgörande roll, har
påträffats. Bland dessa kan nämnas järnframställningsplatser, tjärdalar, kolbottnar och en
vattenkvarn. Fornlämningar är av nationell betydelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen.

Fornminnen
Riksantikvarieämbetet redovisar 938 forminnesobjekt i Örkelljunga kommun1, se karta nr
15. Av dessa är 242 st. bytomter/gårdstomter, 134
st. blästbrukslämningar och 121 st. fossila åkrar. Utöver dessa finns även många andra typer
av fornlämningar i kommunen; vägmärke 26 st.,
kvarn 25 st., boplats 23 st., hägnad 20 st., blästplats 16 st., kemisk industri 12 st., gränsmärke 12
st., färdväg 11 st., minnesmärke 11 st., träindustri
10 st., kolningsanläggning 9 st., fästning/skans 9
st., bro 7 st., härd 6 st., dammvall 5 st., hyttlämning 5 st., hägnadssystem 4 st., boplatsområde 4
st., smideslämning 3 st., röse 3 st., stensättning
3 st., begravningsplats 3 st., depåfynd 3 st., färdvägssystem 2 st., samlingsplats 2 st., hyttområde
2 st., terrassering 2 st., flatmarksgrav 2 st., fångstgrop 2 st., vad 1 st., hamnanläggning 1 st., textilindustri 1 st., stenkrets 1 st., tegelindustri 1 st., småindustriområde 1 st., hög 1 st., kyrka/kapell 1 st.,
offerkast 1 st., kokgrop 1 st., smidesområde 1 st.,
hembygdsgård 1 st. och grav markerad av sten/
block 1 st.

1. Riksantikvarieämbetet RAÄ (2007). Fornlämningar.
2. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 22 december 1981.
3. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 1 juli 1995.

Ingeborrarpsgården.

En vagga på Ingeborrarpsgården.

Kyrkobyggnaderna
Alla kyrkor uppförda före utgången av 1939 är
kyrkliga kulturminnen3. I Örkelljunga kommun
gäller det Rya-, Örkelljunga- och Skånes Fagerhults
kyrka samt Värsjö kapell, se karta nr 15.

Rya kyrkoruin räknas inte som kyrkligt kulturminne utan är istället
klassad som fornminne. Denna sockenkyrka uppfördes i slutet av
1100-talet.
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Skånes Fagerhults kyrka

Skånes Värsjö kapell

Örkelljunga kyrka

Rya kyrka

Byggnadsminne
Kyrkliga kulturminnen

Ingeborrarp

Fornlämningar enligt RAÄ
Källa: raä= Riksantikvarieämbetet
0
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Karta nr 15. Befintliga kyrkliga kulturminnen, byggnadsminne och fornlämningar (2007).

Vårt synliga arv
Ställningstaganden som kan skydda kommunens
kulturmiljöområden behövs eftersom de är utsatta för risk att bli överexploaterade och förstörda
p.g.a. att det saknas tillräckliga kunskaper, riktlinjer och skydd. Kulturmiljön bör bevaras och lyftas
fram så att vi och våra barn och barnbarn kan se
och uppleva den. Då ger den oss ett synligt arv som
ger en känsla av kontinuitet och trygghet. Det lokala engagemanget är viktigt så att kulturmiljön
brukas, men inte förbrukas. De intressanta områdena och objekten kan med fördel knytas till upplevelsestråken och märkas ut i landskapet och
på turistkartor.
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska
enligt det nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
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senast år 2010 vara identifierad och ett program finnas för
skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 25% av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad, d.v.s. juridiskt skyddad med bestämmelser i detaljplan, som byggnadsminne eller dylikt.
Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram.
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Regionalt intressanta kulturmiljöer
Länsstyrelsen i Skåne län redovisar miljöer som
är av regional betydelse för kulturmiljön1, se karta nr 16. De utpekade miljöerna i länsstyrelsens
Kulturmiljöprogram för Skåne är, beroende på
dess egenskaper, historiskt värdefulla eller upplevelsevärdefulla. De uppvisar ett eller flera av begreppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde,
sällsynthet och/eller representativitet. I kulturmiljöprogrammet redogörs för vilka värden i dessa
områden som bör bevaras, vårdas och utvecklas.

Allé utanför Örkelljunga tätort

Kulturvägar

Vackra detaljer på ett trähus i Skånes Värsjö.

I Örkelljunga kommun finns det nio områden som
är av regional betydelse för kulturmiljön:
• Krångelbygget med värdefulla gårdsmiljöer i
mångformigt landskap.
• Långalt-Boalt består av ett välbevarat
odlingslandskap.
• Lärkesholm är ett kulturlandskap i skogsbygd
med röjningsrösen från medeltiden. Här finns
några gårdar med välbevarad 1800-tals
karaktär.
• Rya-Ingeborrarp består av ett karaktäristiskt
odlingslandskap med välbevarad bebyggelse
samt Rya kyrkoruin.
• Skånes Fagerhult är ett intressant stationsoch industrisamhälle.
• Sönder Össjö är ett kulturlandskap i skogsbygd med en vattendriven ramsåg.
• Värsjö är ett kulturlandskap i skogsbygd.
• Åsljunga har växt från bondby till stationssamhälle och sedermera till rekreationsort.
• Örkelljunga en kyrkby, stationssamhälle och
senare även industrimiljö.

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Kulturmiljöprogram för Skåne.
2. Vägverket Region Skåne (1996). Allévårdsplan.

Vägverket Region Skåne redovisar vägsträckor med alléer2 som har stora natur- kultur- och
skönhetsvärden: Bälinge-Åsljunga med klibbal,
björk, asp och ek, Åsljunga-Vemmentorp med alm,
ask, sykomorlönn och körsbärsträd, YxenhultOretorp med skogslind, hästkastanj och rönn,
Eket-Bassholma med klibbal och björk, BälingeÅsljunga med ek och björk, Västra Spång-Östra
Spång med björk och tall samt Örkelljunga-Västra
Spång med björk och ek, se karta nr 16.

Sönder Össjö
Boalt-Långalt

Sk Fagerhult

Krångelbygget
Värsjö
Åsljunga
Örkelljunga

Lärkesholm

0

Ingeborrarp

5 km

Alléer av kulturvärde (vvrs)
Värdefull kulturmiljö (lst)
Källor: vvrs= Vägverket Region Skåne, lst= Länsstyrelsen Skåne

Karta nr 16. Befintliga kulturmiljöer av regional betydelse (2007)
samt alléer med kulturvärden (1996).

Det finns fler alléer i Örkelljunga kommun än de
som Vägverket Region Skåne redovisar, vilka bör
inventeras och dokumenteras. Dessutom bör ställning tas till hur dessa alléer bör hanteras och bevaras inför framtiden.

19

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Karta nr 17. Befintlig bebyggelseinventering (ur Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun, Örkelljunga kulturnämnd 1995).
1. Ingeborrarp, Hunnahuset, trelängad korsvirkesgård.
2. Ingeborrarps by med 1800-tals karaktär och med ett omgivande småskaligt odlingslandskap med fägator m.m.
3. Rya kyrkoruin med näraliggande bebyggelse och äldre odlingslandskap.
4. Sjöbygget 1:5, trelängad gård från 1800-talet.
5. Grytåsa by med bebyggelse från skilda tider, landskap med rester av äldre fägator,
Grytåsa skog. Boningshuset till Grytåsa 1:5 innehåller en ryggåsstuga.
6. Västra Flinka 6:45, småjordbruk med boningshus och ekonomidel sammanbyggda,
egnahems karaktär.
7. Östra Flinka 5:28, äldre svinstallar för stordrift.
8. Ekholm 5:10, boningshus sent 1800-tal, rester av större gård.
9. Ryagården, Ljungarum, med två äldre byggnader tillhöriga skolhemmet.
10. Harbäckshult 1:13, kringbyggd gård med synligt skiftesverk.
11. Harbäckshult, transformatortornet från omkring 1930.
12. Fasalt, exempel på sommarstugeområde.
13. Västra Spång 4:134, småjordbruk av egna-hems karaktär.
14. Östra Spång 6:1, skolhem och sommarkoloni, byggnader från olika tider.
15. Lärksjöhult - Knättesholm, variationsrikt odlingslandskap med blandad bebyggelse
bl.a.
16. Lärkasjöhult kvarn. Lärkesholm, huvudbyggnad från 1862, skolhus från 1870-80tal, omgivande bebyggelse och landskap, rester efter kanal- och dammanläggningar,
fossil åkermark.
17. Spångabygget, gårdarna och den intilliggande våtängen.
18. Svinstorp, landskap och byggnader; bl.a. ett småjordbruk från tidigt 1900-tal av
egna hems karaktär inom byns SV del.

20

19. Lilla Mattarp, gles bebyggelse från 18-1900-tal med både gårdsanläggningar och
villor, ett fryshus.
20. Östra Tockarp skola och lärarbostäder.
21. Vemmentorp, sommarkolonierna Kullen och Hoppet.
22. Attarp 4:24, småjordbruk av egna-hems karaktär med boningshus och ekonomidelsammanbyggda.
23. Bjälkabygget, område med byggnader från skilda tider, småskaligt odlingslandskap.
24. Boalt, by med prägel av det tidiga 1900-talet, gårdsanläggningar, villor, äldre träindustri.
25. Långalt 5:7, välbevarat boningshus från 1865, småskaligt landskap med fägator.
26. Krångelbygget, bebyggelse från 18-1900-tal, småskaligt odlingslandskap.
27. Stjärneholm 1:9, välrestaurerat boningshus, 1800-tal.
28. Värsjönäs, tidig 1900-tals storgårds-arkitektur, landskap med ett stort antal stengärden.
29. Fedingshult barnkoloni.
30. Porkenahult 1:11, stickspånhyvel med fördämning i mindre vattendrag.
31. Karsatorp 1:8, betad skog.
32. Sönder Össjö, sågkvarn och skvaltkvarn med fördämningar och dammar.
33. Sönder Össjö, f.d. skolan.
34. Tranetorp 1:2, gårdsanläggning i småskaligt odlingslandskap.
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Kulturbyggnader
Bebyggelseinventeringar har under år 19841995 genomförts övergripande i hela kommunen1
och kulturmiljöskrifter tagits fram, se karta
nr 17 samt i respektive tätortskapitel. Dessa skrifter har använts bl.a. i skolundervisning och vid
bygglovsgranskning. En aktualisering av dem behöver dock göras.

Skolhemmet Ryagården, Ljungaskog.

Naturtillgångar
Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.
Miljöbalken kap. 3 § 7

Sågen i Sönder Össjö.

Inventeringarna behöver uppdateras för att kartlägga nya byggnader som har särskilt kulturellt
värde samt för att ta reda på hur många av de på
1980-talet utpekade kulturellt värdefulla husen
som idag är förvanskade eller rivna. Inventeringen
bör sedan kompletteras med texter och ställningstaganden, av vilka mycket säkert kan tas ur de befintliga skrifterna. Vidare behöver de layoutas och
tryckas till nya kulturbebyggelseskrifter som underlag för rådgivning, utbildning, renoveringar,
nybyggnation och planering av mark och vatten.
Nya vackra kulturböcker kan dessutom användas i turist- och besöksnäringen och säljas som
presenter.

En av många stengärdesgårdar i kommunen.

Torvmossarna i kommunen är av betydelse både
för deras naturvärden och för torvutvinning. I
kommunen finns fyra aktiva torvtäkter: Healt,
Flåssmyr, Troedstorp och Smörmyr, se karta nr
18. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) redovisar torvförekomster med stora naturvärden, se
karta nr 18.

Kulturmiljöinventering
År 2005-2008 görs, inom ramen för naturvårdsprogrammet, en natur- och kulturmiljöinventering, men dock ej över enskilda byggnader.
Örkelljunga kommun har fem detaljplaner i vilka
varsamhets- eller skyddsbestämmelser har getts
till kulturhistoriskt värdefulla byggnader/miljöer,
se tätortskapitlet Örkelljunga.

Gästgivaregård numera café.

1. Örkelljunga kulturnämnd (1995). Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun.

Karta nr 18. Befintliga torvförekomster (2007).
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Några aktiva täkter finns inte beträffande berg och
grus (2007). Vid byggandet av nya väg E4 kring
millennieskiftet gjorde flera intressenter undersökningar för att öppna bergtäkt. Endast en kom
till stånd söder om Ekholm men är numera nedlagd. På flera platser i södra halvan av kommunen
visade det sig att berget var lämpligt för brytning.
I norra delen av kommunen har det tidigare förekommit ganska omfattande grustäktverksamhet.
Kommunen har inget bra kunskapsunderlag för att
bedöma lämplig placering av nya grus- och bergtäkter. Områden av intresse för grundvattentäkter bör dock undvikas.

Grundvattnet
I Örkelljunga kommun finns goda uttagsmöjligheter för grundvatten. Kommunen har kunskap
om lämpliga områden för nya grundvattentäckter genom SGUs kommuntäckande kartläggning av
grundvattentillgångarna. Vattentillgångarna finns
ofta i områden med isälvsavlagringar som därmed
också kan vara av intresse för grustäktverksamhet
vilket dock bör motverkas till förmån för intresset
för kommunala grundvattentäkter. För mer information om kommunens grundvattentillgångar, se
karta nr 19 samt SGUs rapport1. Vattentillgångar är
sårbara för utsläpp och ingrepp i naturen. Vatten
tar inte hänsyn till administrativa gränser utan är
ofta gemensamma angelägenheter för flera
kommuner och län.

(förslag)

Karta nr 20 Befintliga vattentäkter med skyddsområden (2007).

I samband med genomförandet av nya väg E4 försämrades skyddet för råvattentäkten i Sånnestorp.
Det är bestämt att den ska ersättas av vägverket,
ett arbete som ännu inte är avklarat (2007). Den
regionala vattenledningen Bolmentunneln mellan sjön Bolmen och södra Skåne går till viss del
genom kommunen, se karta nr 20. Bolmentunneln
och dess föreslagna skyddsområde bör värnas eftersom den har stor betydelse för många kommuner i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län överväger
att klassa tunneln som riksintresse med skyddsområde (2007).

Karta nr 19. Områden av intresse för framtida grundvattentäkter
(Örkelljunga kommun 2007).

Vid varje kommunal vattentäkt finns ett bestämt
vattenskyddsområde. Ändamålet med skyddsområdet är att hindra hantering av farliga ämnen
som kan påverka vattentäkten, se karta nr 20.
Porlande bäck.
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1. Sveriges Geologiska Undersökning (2003). Grundvattentillgångar i Örkelljunga kommun.
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Ställningstaganden och konsekvenser

Grönområden i teckenförklaringen representerar både här och i Sammanfattningen de bevaransvärda områden som finns med i kommunens
Naturvårdsplan antagen 1998, redan detaljplanerad parkmark och idrottsplatsmark, av staten
strandskyddade områden utanför tätorterna, riksintressen och Skåneleden. Inga nya grönområden föreslås i ÖP07, se vidare under rubrikerna
Naturvårdsplan och Naturvårdsprogram.

Karta nr 21 redovisar ställningstaganden för
Värdefulla områden och miljöer.
Upplevelsestråken är föreslagna sträckningar som kan komma att ändras beroende på vilka
framtida initiativ och idéer som kommer fram, läs
vidare under rubrikerna Upplevelsestråk.
Ställningstaganden och konsekvenser när det gäller ny bebyggelse och kommunens strandskyddade områden finns närmare beskrivna i kap.
Boende och bebyggelse och Miljö, hälsa, säkerhet
och sårbarhet.

Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt tydligt på denna karta, se därför även under
respektive tätortskapitel, de övriga översiktliga
strukturkapitlen och i Sammanfattningen.

Ställningstaganden och konsekvenser för
Värdefulla områden och miljöer beskrivs i text på
nästa sida.
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Karta nr 21. Kommunens ställningstaganden gällande Värdefulla områden och miljöer.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att inga intrång, som kan skada riksintressena, görs i områden av
riksintresse för naturmiljö och friluftsliv i kommunen.

kommer riksintressena för friluftsliv och naturmiljö att tillgodoses.

att stora opåverkade områden inventeras, tydligare geografiskt
avgränsas och skyddas d.v.s. regleras med avseende på vad som bör
tillåtas och inte tillåtas inom respektive område.

kommer stora opåverkade områden att pekas ut, definieras och
skyddas, vilket innebär att ny tätortsbebyggelse, friluftsanläggningar,
större trafikleder och vägar, järnvägar, kraftledningar, master, vindkraftverk och andra tekniska installationer, grus- och bergtäkter, industriell verksamhet eller liknande verksamhet, flygplatser samt militära
övnings- och skjutfält o.dyl. inte kommer att tillåtas i dessa områden
utan främst etableras längs ryggraden och om så prövas möjligt invid
befintliga etableringar.

att de attraktiva, öppnare landskapen i skogsbygden inte försvinner
med avseende på attraktionskraft, landskapsbild, besöks- och rekreationsnäringarna och upplevelsestråkens framtida utveckling.

kommer en sammanhängande tätortsnära grön- och vattenstruktur att
tillskapas med vidareutvecklade möjligheter att vandra, jogga, rulla,
cykla, rida o.dyl. för alla (funktionshindrade, barn etc.).

att idén med upplevelsestråk vidareutvecklas, i sammarbete med
berörda och intresserade markägare, bl.a. genom utökad tillgänglighet
för alla och genom att utnyttjas i utbildnings- och rekreationssyfte, för
besöksnäringen etc.

kommer kommunens natur- och kulturområden samt friluftslivsmöjligheter att bli mer kända och därmed göra kommunen mer attraktiv.
kommer, genom koppling till upplevelsestråken, det goda boendet
längs det centrala stråket att stärkas.

att tillgängligheten till kommunens sjöar ökar genom att utblickar över,
stråk runt och ofta ner till sjöarna möjliggörs.
att natur- och kulturmiljöns och friluftslivets intressen enligt kommunens Naturvårdsplan och kommande naturvårdsprogram och lokala
miljökvalitetsmål tillgodoses och görs mer kända.

kommer naturmiljön att vårdas väl.

att bostadsändamålet prioriteras framför strandskyddet runt de
tätortsnära sjöarna Hjelmsjön 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.

kommer fler människor att kunna bo och vandra nära de tätortsnära
sjöarna och därmed fler invånare att lockas till kommunen, för bostadsbebyggelse, särskilda skäl för dispens och fler konsekvenser se kap.
Boende och bebyggelse och Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

att kommunens inventeringar av byggnader och kulturmiljö/bebyggelseskrifter från 1980-talet uppdateras för att kartlägga vilka av de
därefter nybyggda husen som har särskilt kulturellt värde och hur
många av de då utpekade kulturellt värdefulla husen som idag är
förvanskade eller rivna.

kommer landskapsbilden och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse att
pekas ut, definieras och skyddas för framtiden.

att innan år 2010 visa hur de olika värdena i husen och i landskapet,
bl.a. alléer, ska bevaras, vårdas, utvecklas och skyddas t ex genom
att ta med detta i naturvårdsprogrammet och i uppdateringen av
kulturmiljö/bebyggelseskrifterna.
att den gamla banvallen bevaras som kulturarv.
att skydd ges till områden med grundvattentillgång som är av intresse
för framtida exploatering och att intresset för kommunala grundvattentäkter går före eventuella intressen för grus- och bergtäktverksamhet.
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kommer det att finnas goda rekreationsvärden tillgängliga för boende
i tätorterna.

kommer miljökvalitetsmålet om att den värdefulla bebyggelsen ska ha
pekats ut och 25 % ha juridiskt skyddats senast 2010 att uppfyllas.
kommer bättre rådgivning vid underhåll och förändring av byggnader
och effektivare och rättssäkrare handläggning av bygglovsärenden att
uppnås.
kommer kulturmiljö/bebyggelseskrifterna att kunna användas som
utbildningsmaterial, turistinformation, kommunreklam och gåva.
kommer viktiga områden för grundvattenutvinning att bevaras för
framtida exploatering och därmed kommunens vattenförsörjningen att
säkras.

BOENDE OCH BEBYGGELSE

Boende och bebyggelse
Kapitlet Boende och bebyggelse redogör för befolkningsutvecklingen, bebyggelsen idag, befintliga
regleringar och bebyggelseutvecklingen.

Befolkningsutveckling
Örkelljunga kommun har 9 577 invånare (2007)1.
75 % av dessa bor längs kommunens centrala tätortsstråk, ryggraden. Det faktiska antalet individer som bor i kommunen skiftar dock över tiden,
då det finns många fritidsboende som är bosatta här under sommarhalvåret, men även på helger
och vintertid.
Den första halvan av 2010-talet har kommunen
haft ett positivt inflyttningsnetto. En stor del av
inflyttningen till kommunen utgörs av personer
från andra länder, särskilt från Danmark.

Mellan år 2000 och 2004 invandrade 100-200 danska medborgare till kommunen.
Region Skåne m.fl. (2006). Bro, Bostad, Bil och Kärlek ökar flyttströmmen
från Danmark till Skåne.

Inflyttning till kommunen
Lite grovt uttryckt finns det två kategorier av människor som flyttar till Örkelljunga kommun, dels
”gröna-vågare” och dels, främst barnfamiljer, som
söker bra boende till rimlig kostnad.
Det finns en tendens till Gröna vågen 2. Dessa
inflyttare söker sig aktivt till en kommun med de
kvalitéer som finns i Örkelljunga kommun och
samtidigt få närhet till en stor arbetsmarknad. En
del av denna kategori är danskar. Glesbygdsverket2
menar att viljan att flytta ut på landet är starkare
än behoven av bra service och Naturvårdsverket3
hävdar att i framtiden kommer allt fler människor
att söka sig ut i naturen för boende och fritid.
Den andra stora gruppen är nordvästskånska
barnfamiljer och andra som i första hand skulle
vilja bo i någon av kuststäderna, där de från början hör hemma, men som känner att ekonomin
inte räcker till för det boende som man söker och
önskar. Alternativet är då att flytta till någon av de
kommuner som ligger i regionen och inom acceptabelt arbetspendlingsavstånd till arbetsmarknaden i Helsingborg och omgivande städer.
Örkelljunga har en viss konkurrensnackdel i förhållande till andra inlandskommuner i den här delen av Skåne eftersom tågförbindelse saknas med
omvärlden och kommunen ligger snäppet längre bort från kuststäderna än vissa av våra grannkommuner. Å andra sidan är priset på begagnade
villor fördelaktigare här vilket upptäcks alltmer

1. SCB (2007). Folkmängd i riket, län och kommuner 2007 och befolkningsförändringar 1:a halvåret 2007.
2. Glesbygdsverket (2003). Artikel.
3. Naturvårdsverket (2006). Turism.

av dem som söker bra boende till överkomligt pris.
Alltfler kommer också över ”den mentala spärren”
att det är långt att pendla de 5 motorvägsmilen (ca
30-40 minuter) mellan Örkelljunga-Helsingborg.
Begreppet Den västliga vinden syftar på just
det förhållandet att Örkelljunga kommun är på väg
att upptäckas av villaköpare som, till ett rimligt
pris, vill ha och en rejäl bostad/villa med ordentlig trädgård, grannarna på lagom avstånd och en
hälsosam uppväxtmiljö för barnen. Först på plats
upptäcker många att vi här har små skolor, som
i positiv bemärkelse skiljer sig mycket från storstadsskolornas miljö.
Skaran av inflyttare som även är nybyggare ökar
i takt med att kommunen får villatomter tillgängliga naturskönt och sjönära. Här märks tydligt att
just kvalitén ”sjönära boende” är avgörande för
att människor ska våga satsa på Örkelljunga kommun. Att bygga en villa kostar ungefär lika mycket
i storstaden som i Örkelljunga. Kommunens dragningskraft hos potentiella nybyggare är inte konkurrenskraftig gentemot kustkommunerna och de
närmast kringliggande inlandskommunerna utom
just vid sjönära lägen. Därför är dessa lägen A och
O för vår kommun när det gäller nybyggnation.
En del, främst äldre människor i kommunen, önskar flytta till det, i Örkelljunga tätort, centralt belägna Ejdern-området, som är under utveckling
med hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande i
enplanshus med ”liten täppa” eller i lägenheter i
flervåningshus. De som flyttar lämnar ofta en begagnad villa med stor tomt, som lockar barnfamiljer från orten eller från omgivande kommuner.
Sammantaget så har Örkelljunga inte den tillströmningen av nyinflyttare som kustkommunerna och kommer troligtvis inte heller att få det de
närmaste tio åren, men utifrån vår (lilla) skala betyder inflyttningen mycket positivt för samhällsutvecklingen här.

Utflyttning från kommunen
För Örkelljunga kommuns del gäller som för de
flesta småkommuner att ungdomar flyttar till högskoleorter eller söker arbetslivserfarenhet på andra håll. För övrigt kan man inte peka på att utflyttare tillhör någon särskild åldersgrupp eller
familjekonstellation. Det finns även ett antal äldre som flyttar ut, bl.a. sådana som inte kunnat vänta ut byggnation av lämpliga lägenheter inom kommunen. Drygt 500 personer flyttar in och ungefär
lika många flyttar ut varje år.
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Arbetsmarknaden i kommunen
Örkelljunga är en varuproducerande kommun
med stor andel sysselsatta i det privata näringslivet. Här finns ca 200 små och medelstora företag, från enmans upp till företag med ca 300 anställda. Näringslivet är differentierat i många olika
branscher. Företag som ägnar sig åt varuproduktion väger klart över tjänsteproducerande företag. Arbetslösheten i kommunen är bland de lägsta i Skåne.

Pendling
Örkelljunga kommun har haft och kommer sannolikt att ha ganska stora arbetspendlingsströmmar
både in och ut. Kommunens företag och även den
offentliga sektorn har behov av inpendling av kvalificerad arbetskraft eftersom tillräcklig försörjning av sådan arbetskraft saknas på hemmaplan. Å
andra sidan har kommunen något större antal utpendlande arbetskraft till omgivande orter.

Befolkningsstruktur
Befolkningsstrukturen i Örkelljunga kommun avviker inte väldigt mycket mot genomsnittet i riket, men skillnader finns. Kommunen har lite fler
barn jämfört med riket, men klart färre i åldrarna 20-30 år, vilket inte är ovanligt i en liten kommun. Åldrarna 35-60 år följer normalfördelningen eller är något överrepresenterade i kommunen.
Åldrarna 60+ är överrepresenterade i kommunen,
dock liten skillnad mot riket. När det gäller de riktigt gamla följer dock Örkelljunga kommun åter
riksgenomsnittet.
Flertalet av ungdomarna kommer alltid att söka
sig bort under åtminstone en period för studier eller annat och kommunen kommer därför att hela

Diagram 1: Kommunfakta, ålderstruktur. (SCB 2007.)
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tiden ha ett glapp i åldrarna 20-30 år mot riket.
För övrigt förväntas inte några stora skillnader
jämfört med nuläget eftersom de lägenheter och
småhus som kommer att byggas kommer att ge
plats för nya barnfamiljer. Då det finns många 40talister i kommunen uppstår på sikt förutom tomter för småhusbebyggelse också ett behov av seniorboende. Andelen äldre-äldre kommer inte att
öka nämnvärt förrän efter år 2020.
År

Invånarantal

Ökning

2007

9 563

34

2008

9 613

50

2009

9 731

118

2010

9 806

75

2011

9 873

67

2012

9 948

75

2013

10 026

78

2014

10 106

80

2015

10 192

86

2016

10 276

84

2017

10 361

85

2018

10 446

85

2019

10 534

88

2020

10 616

82
Summa:

1087

Uppskattad befolkningsutveckling i Örkelljunga kommun (2007).
KAAB Prognos 2007.
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Karta nr 22 Befintliga planlagda områden och samlad bebyggelse (Örkelljunga kommun 2007)

Befolkningsökningen

Bebyggelsen idag

Skåne är ett attraktivt inflyttningslän och
kommer troligen att så förbli även framgent.
Befolkningsutvecklingen i Örkelljunga kommun
har hittills varit ganska svag, men allteftersom det
blir mer eller mindre fullbyggt i de starka kuststäderna/kommunerna ökas intresset för inlandet. Det är den tendensen som redan nu märks och
den bedöms förstärkas. En prognostiserad utveckling av Örkelljunga kommuns befolkning 20062030 bedöms vara en ökning med drygt 2 500 invånare, vilket blir en ökning med ca 120 invånare
per år, varav flertalet förväntas i Örkelljunga tätort. Sannolikt kommer ökningen att vara mindre i
början av den långa tidsperioden och ökas alltmer
längre fram. Befolkningsökningen är beroende av
att kommunen får fram nya planer/bostadsområden i tillräcklig omfattning, kollektivtrafikens utbyggnad och marknadsföringen av boendemiljöerna och de fina skolorna.

Bostäderna i Örkelljunga kommun skapar ett spritt
mönster på kartan, dock kan tydligt urskiljas fem
tätorter längs det centrala stråket med mer än 100
invånare.
Under 1990-talet har det byggts få nya hus, villor
såväl som flerfamiljshus, i kommunen. Inom samtliga tätorter finns (2007) endast begränsad tillgång
till lediga lägenheter i flerfamiljshus. Byggklara
tomter för småhusbebyggelse finns huvudsakligen
i Örkelljunga tätort och i Skånes Fagerhult.

Nya bostadsområden
Under år 2005-2006 exploaterades Karpstigen
i Örkelljunga tätort med enplanshus i omedelbar närhet till sjöutsikt och bad. Planer för villabebyggelse på Mörtstigen (ca 15 tomter) och
Hjelmsjöstrand (ca 65 tomter) i Örkelljunga tätort och Fedingestrand (ca 20 tomter) i Skånes
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Fagerhult samt radhus och flerfamiljshus på
Ejdern i centrala Örkelljunga tätort färdigställs
under 2007.
Dessutom finns en antagen detaljplan för bostadshus på golfbanan vid Eket, Woodlands Country
Club. Husen är ritade av arkitekt Henning Larsen
och börjar byggas under 2008. År 2007 beviljades 75 st. bygglov för bostadshus och 17 st. för fritidshus i kommunen. Woodlands Country Club har
planer på ytterligare expansion i golfområdet.
För mer information, läs under respektive tätortskapitel. Med fler nybyggda villor och lägenheter
blir det också fler begagnade hus till salu.

Bebyggelsetyper
Vid all nybyggnation måste ställning tas till hur
nybyggnationen ska förhålla sig till befintlig omgivning ifråga om placering, bebyggelsetäthet,
landskapsbild, tillgänglighet, geotekniska förhållanden på platsen, topografi, skala, volym, proportioner, materialval och färgsättning. Detta
är speciellt noga i känsliga områden med befintlig bebyggelse och natur, se kap. Värdefulla områden och miljöer. Ny bebyggelse bör till största
möjliga del utnyttja befintlig infrastruktur, se kap.
Infrastruktur. I Örkelljunga kommun kan urskiljas fyra olika bebyggelsetyper: tätortsbebyggelse, fritidshusområden, byar på landsbygden samt spridd landsbygdsbebyggelse.

Tätortsbebyggelse

Karpstigen. Foto Stanislav Pytel.

Befintliga regleringar
Befintliga detaljplaner finns (2006) för tätorterna Eket, Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö och
Skånes Fagerhult. Därutöver finns detaljplaner för
ett antal fritidshusområden på landsbygden, se
karta nr 22. Nya detaljplaner skall tas fram för ny
sammanhållen bebyggelse1.

Tätortsbebyggelse finns i de fem tätorterna
(mer än 100 inv.) Örkelljunga, Skånes Fagerhult,
Åsljunga, Eket och Skånes Värsjö. Ny tätortsbebyggelse, d.v.s. permanentbostäder, servicefunktioner, t.ex. förskolor, samt mindre verksamheter
som ej ger störning till bostäder bör koncentreras
till dessa tätorter längs med kommunens centrala
utvecklingsstråk. I tätortsutbyggnad ingår även ny
parkmark, platser, torg, gång- och cykelstråk, gator o.dyl. Tätortsutbyggnad bör i första hand lokaliseras till huvudorten Örkelljunga och till Skånes
Fagerhult och därefter till de övriga tätorterna och
i framtiden även till Yxenhult längs med ryggraden. Detta för att på ett samhällsekonomiskt lämpligt sätt dra nytta av, säkra och utveckla befintlig
kollektivtrafik, service och infrastruktur.

Förutom detaljplanerade områden finns det områden med så kallad samlad bebyggelse.

I områden med samlad bebyggelse krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. Kommunfullmäktige har beslutat om omfattningen av samlad bebyggelse i kommunen,
d.v.s. vilken bebyggelse i Örkelljunga kommun som ligger
inom område med samlad bebyggelse, se karta nr 22. När
det gäller tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, utanför
detaljplanelagt område och område med samlad bebyggelse, har bygg- och miljönämnden definierat mindre
tillbyggnader som får uppföras utan bygglov. En tillbyggnad som omfattar maximalt 30% av den ursprungliga
byggnadsytan, dock högst 40m², får uppföras utan lov.
Tillbyggnader som är mindre än 12m² räknas dock alltid
som mindre tillbyggnader.
Kommunfullmäktige Örkelljunga kommun, beslut 19 juni 1989.

Utöver dessa regleringar gäller även de regleringar
som redovisas i Sammanfattningen och i respektive övergripande strukturkapitel Värdefulla områden och miljöer etc. och i respektive tätortskapitel.
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1. Se Länsstyrelsens beslut 2007-11-30 ärende nr 403-54845-06. Enligt beslutet kräver
byggnation av fem hus eller fler på landsbygden detaljplan. Se även 5 kap. PBL.

Boende intill Hjelmsjön.

I tätortsbebyggelsen bör ges möjlighet att etablera sjönära bostäder i vacker natur, detalj- och
livsmedelshandel, service, mindre/icke störande
verksamheter, tätare och högre bebyggelse och attraktiva mötesplatser med torg, parker och gaturum. Det är viktigt att det finns lämpliga bostäder
för alla livets faser d.v.s. för t.ex. både ungdommar
och äldre. Tätorterna skulle kunna utvecklas till
delcentrum med trädgårdsstadskaraktär i en framtida bandstad längs med utvecklingsstråket med
närrekreationsområden och stora opåverkade områden i dess omedelbara närhet.

BOENDE OCH BEBYGGELSE

Fritidshusområden
Sjöhultet, Fasalt, Sonnarp, Drakabygget och
Björkliden är befintliga fritidshusområden, se
karta 23. I fritidshusområdena på landsbygden
är 85-90 % av bebyggelsen fritidshus. Det finns
fortfarande tomter lediga inom befintliga fritidsområden. Inga nya fritidshusområden planeras.
Fritidshusområdena utanför Åsljunga och Eket ligger tätortsnära och kan eventuellt utvecklas vidare
in mot ”ryggraden” men då som åretruntbostadsområden tillhörande tätortsutbyggnaden.

I Örkelljunga kommun med sina över 20 sjöar
finns det goda möjligheter till sjönära boende. Det
finns dock en gräns för när exploatering av landsbygden går ut över dess attraktionskraft. För att
värna attraktionen i kommunens natur-, fornminnes-, rekreations- och kulturområden och samtidigt värna en levande landsbygd bör endast enstaka bostäder uppföras på landsbygden, upp till
ett fåtal hus inom respektive småby. Nybyggarna
på landsbygden bör, för att landsbygden ska kunna hållas levande, vara brukare av marken t.ex.
genom jordbruk, betesdjurhållning, hästhållning
eller lämplig besöksnäring.

Hus i Sjöhultet vackert beläget i sluttning.

Stort engagemang
Föreningslivets engagemang i byarna på landsbygden är stort. Här finns en stor kunskapskälla om utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.
Byarnas olika karaktärer bör inventeras närmare för att se hur de har utvecklats under åren, vad
som bör bevaras och vilken utvecklingspotential de har framöver. Detta görs delvis med arbetet
att ta fram Naturvårdsprogrammet (klart 2008).
Dock är själva byggnaderna inte med i detta arbete. Naturvårdsprogrammet görs i nära samarbete
med berörda markägare och ligger helt i linje med
det fortsatta arbetet med utvecklingsstråken på
landsbygden.

Boende med sjöutsikt. Foto Wayne Johansson.

Hästgårdar för nära andra bostäder eller tvärtom
kan prövas olämpligt med avseende på olägenheter
som lukt, flugor och allergier och passar därför
utmärkt på Örkelljungas landsbygd.

Landsbygdens bostäder
I Örkelljunga kommun ligger landsbygdens bostäder spridda i vacker och värdefull natur-, fornminnes-, rekreations- och kulturmiljö med tystnad och
ofta närhet till vatten. Kommunen har tillräckligt
med natur och plats för att kunna ta emot betydligt fler turister och boende. Det är dock 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.

För skogsbygden typiska röda trähus med vita knutar.
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Ställningstaganden och konsekvenser

Nya verksamhetsområden förläggs i goda transport och exponeringlägen utefter väg E4 med ett
undantag vid väg 24 i norra delen av Örkelljunga
tätort.

Karta nr 23 redovisar ställningstaganden för
Boende och bebyggelse.
Bebyggelseutvecklingen måste ses i sin helhet.
Tätortsbebyggelsen koncentreras till ”Ryggraden”.
Tätortsbebyggelsen innefattar både bostäder,
icke störande verksamheter, service, torg, parker,
gaturum o.dyl.

Pilarna vid tätortsutbyggnadsområden och nya
verksamhetsområden visar utbyggnadsinriktning på längre sikt. Dessa beräknas kunna konkretiseras först i fördjupningar av översiktsplanen
(FÖPar) eller vid nästa aktualicering av översiktsplanen (ÖP).

Det allmänna intresset att vilja bo vattennära tillgodoses runt de ur hållbar samhällsutbyggnadssynpunkt strategiskt liggande sjöarna; Hjelmsjön,
Fedingesjön och Åsljungasjön. Se vidare i kap.
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt
tydligt på denna karta, se därför även under respektive tätortskapitel, övriga översiktliga strukturkapitel och i Sammanfattningen.

Bostäderna är i första hand tänkta för permanentboende. Inga nya fritidshusområden planeras. Nya
bostäder på landsbygden tillhör företrädelsvis boende som bidrar till en levande landsbygd genom
att bruka/använda marken.
Yxenhult

Skånes Fagerhult

Fedingesjön

Boalt

E4

Fagerhultasjön

Tockarp

Skånes Värsjö

Drakabygget/Fasalt
24

Sonnarp

Sjöhultet

Skinningeholmssjön

Värsjö

Åsljunga
Harbäckshult
114

Åsljungasjön

Örkelljunga
Hjälmsjön
24

E4
Eket

Björkliden

Centrum
Fritidshusområden
Verksamhetsområden
Utredningsområden
Tätortsbebyggelse
Byggnader (landsbygd)
(ruta) se respektive tätortskarta
0

Karta nr 23. Kommunala ställningstaganden gällande Boende och bebyggelse.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att invånarantalet ökar i Örkelljunga kommun.

kommer kollektivtrafiken och både den kommunala och den kommersiella servicen att främjas och långsiktigt säkras.

att hålla god planberedskap längs med kommunens centrala stråk när
det gäller både boende, handel, service, parker, platser, närrekreation
och verksamheter.

kommer fler människor att bosätta sig permanent främst tätortsnära
längs det centrala utvecklingsstråket och kunna bo kvar i kommunen
under livets alla skeden.
kommer bilberoendet att kunna minskas.

att all ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsättningar, t.ex. landskapsbilden, topografin och kulturmiljön

kommer kommunens image, identitet och attraktionskraft att
förbättras.

att tätortsutbyggnad med ny sammanhållen bebyggelse prioriteras
till tätorterna längs ryggraden, d.v.s. kring goda kollektivtrafiklägen,
handel och service samt med god tillgång till sjöar, rekreations- och
naturområden.

kommer serviceunderlaget att stärkas, speciellt längs med kommunens
ryggrad.

att det ges möjlighet till förtätning, i den befintliga tätortsbebyggelsen,
med bostäder med olika upplåtelseform i tätorternas centrala delar.
att det byggs fler lägenheter lämpliga för seniorer, både marklägenheter och lägenheter i flerbostadshus placerade centralt nära kollektivtrafik och service.
att planering för tätortsutbyggnad för åretruntbofasta längs med
ryggraden föredras framför utbyggnad av fler fritidsområden.
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.
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.

kommer fler naturnära och rekreationsnära bostadstomter med goda
pendlingsmöjligheter att kunna etableras.
kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostadstomter runt de tätortsnära sjöarna Hjelmsjön, Fedingesjön
och Åsljungasjön dvs en nyanserad syn på strandskyddet runt tre av
kommunens över 20 sjöar utan att för den skull hindra möjligheten att
gå runt och ner till sjöarna, se vidare i kap. Miljö-, hälsa, säkerhet och
sårbarhet.
kommer inga övriga områden, t.ex. grönområden, med restriktioner
medtagna i ÖP07, att påverkas av föreslagen tätortsutbyggnad.
kommer det att ges möjlighet till att bygga bostadshus på landsbygden
utan detaljplaneläggning.
kommer möjligheten att etablera bebyggelse på landsbygden till viss
del att begränsas p.g.a. övriga allmänna intressen enligt ÖP07.
kommer landskapen fortsätta att vara attraktiva och landsbygden att
vara levande genom att marken används och brukas.

att ingen byggnation på landsbygden kommer i konflikt med stora
opåverkade områden, fornlämningsområden, friluftsliv, rekreation,
naturmiljö, kulturmiljö, naturtillgångar o.dyl.
att övergripande placering och utformning av ny bebyggelse och bevarande av befintlig bebyggelse utreds vidare i fördjupade översiktsplaner
för i första hand för Örkelljunga tätort och för Skånes Fagerhult.

kommer mer detaljerad kunskap att finnas kring var och hur Örkelljunga
kommun bör bebyggas i framtiden.

att utvecklingspotential och mer detaljerad placering och utformning
av nya och bevarande av befintliga hus i byarna, fritidshusområdena
och på den rena landsbygden, utreds vidare i samband med nya
bebyggelseinventeringar och den fördjupade översiktsplanen för
upplevelsestråken.
att ett tillgänglighetsprogram för kommunens fastigheter, publika
gatorum, torg och parker och privata publika lokaler tas fram och
genomförs senast år 2010.

kommer kommunens bebyggelse och allmänna platsmark att bli mer
tillgänglig för invånare och besökare och plan- och bygglagen att
uppfyllas.
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Infrastrukturer
Kapitlet Infrastrukturer redogör för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik, riksintresse för väg, vatten- och avloppsförsörjning, energi-/elförsörjning, vindkraft, telekommunikationer
och avfall. Det är lätt att orientera sig i Örkelljunga
kommun. Infrastrukturen, liksom service och tätortsbebyggelse är koncentrerat till ryggraden
som sträcker sig från sydväst till nordost genom
kommunen.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion,
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning
eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Miljöbalken kap. 3 § 5

Gång- och cykeltrafik
Gamla banvallen som sträcker sig i nord-sydlig
riktning igenom kommunens alla tätorter används
idag till stor del för gång- och cykeltrafik (SkåneSmålands järnväg byggdes i slutet av 1800-talet
och lades ner 1968).

Gång- och cykelstråk på gamla banvallen.

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,
se karta 24. Skånespåret bör ges ny sträckning på den gamla banvallen mellan Eket och
Åsljunga när den planerade järnvägssträckningen, Europabanan, genomkorsar den befintliga leden. Även Skåneleden bör ges en ny sträckning vid
Lärkesholmsområdet då verksamhetsutbyggnad
och Europabanan prioriteras här, se vidare kap.
Näringsliv, turism och service. En cykelvägsinventering av Örkelljunga kommuns gång- och cykelbanor är utförd1. I inventeringen har även en
skiss till cykelvägsplan gjorts. Cykelvägsplanen
bör dock ses över då förutsättningarna ändrats genom ny väg E4, delvis ny väg 24, att gamla väg E4

32

1. Örkelljunga kommun (2001). Inventering Gång- och cykelvägar.
2. Cykelledsplan för Skåne 2006-2015, Vägverket Region Skåne 2006.

har blivit en lokal förbindelseled och att tätorterna
utökas med nya bostads- och verksamhetsområden. Vägverket har upprättat en Cykelledsplan2
för åren 2006-2015 i vilken Örkelljunga kommun
nämns med tre projekt, Hässleholmsvägen (20092011), Ängelholmsvägen och Åsljunga (2012-2015),
se karta nr 24. Efterhand som tätorterna växer
och nya verksamhetsområden anläggs förutsätts
även att gång- och cykelstråk, utformade för alla
invånare, byggs ut. Gående och cyklister delar på
många ställen i kommunen trafikrummet med övriga fordon. Olika sorters stråk behöver utformas
olika beroende på hur de ska användas och vilka
målpunkterna är. Det behövs t.ex. sammanhängande och upplysta gång- och cykelvägar med god
kontinuitet på asfalt till viktiga målpunkter såsom
arbetet, busshållplatsen, framtida tågstationen,
skolan, mataffären etc. Här finns det brister i dagens gång- och cykelvägnät (2007).
Det finns även behov av och fina förutsättningar
för att tillskapa vackra, rogivande och lagom långa
vandringsleder och ridleder samt, när vädret tillåter, skidleder, anlagda utifrån tätorterna.
Dessutom behövs det upplysta tätortsnära rekreationsleder i vacker natur för raska promenader,
joggning och cykelturer. Det är viktigt att tillgängligheten är god till och runt kommunens många
attraktiva sjöar. Alla dessa leder kan knytas samman till upplevelsestråk, läs vidare om upplevelsestråk i kap. Örkelljunga kommun m.fl. Det
finns intresse både från Perstorps och Klippans
kommuner att stråken knyts samman över kommungränserna. När avståndet blir långt måste
gång- och cykelvägarna kompletteras med kollektiva transporter.

Karta nr 24. Regionalt gång- och cykelvägnät (2007).
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Kollektivtrafik
Genom kommunen löper två stora busslinjer, en
mellan Helsingborg till Markaryd och en mellan
Ängelholm och Hässleholm, men ännu inte någon
tågtrafik typ ”Pågatåg”. Örkelljunga kommun har
många bilpendlare och de blir fler med den ökande inflyttningen från bl.a. Danmark. God regional
och lokal kollektivtrafik är viktigt för Örkelljunga
kommuns utvecklingsmöjligheter. Den främjar arbetspendling och är attraktivt ur boendesynpunkt
samt säkerställer alla människors rörelsefrihet.
Det är bl.a. viktigt att kommunen har goda kollektivtrafikförbindelser med de större orter som ingår
i den regionala arbetsmarknaden och det regionala nöjesutbudet.

Förbättring är på väg (2007). Ett exempel är att en
bussförbindelse mellan Örkelljunga och Laholm
har tillkommit med turer morgon och kväll. Ett
annat är vägverkets arbete med en tillgänglighetsanpassad ny busshållplats på väg E4 mitt för kyrkan i Eket vilket innebär att bussarna istället för
att gå inom Eket kommer att kunna ta den snabbare motorvägen. År 2009 beräknas kommunens
busshållplatser vara handikapsanpassade. Det vore
positivt att även på ett enkelt sätt kunna ta sig till
och från andra större städer i regionen som t.ex.
Malmö, Köpenhamn och Lund.

Tågförbindelse
Europakorridoren AB driver ett projekt som innebär utbyggnad av höghastighetsförbindelse mellan
Stockholm och Hamburg längs E4:an via tunnel
under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör.
Med höghastighetståg skulle restiderna krympa drastiskt. T.ex. skulle sträckan Stockholm
- Köpenhamn få en restid på ca 2,5 timme.
Europabanan är också tänkt för regional spårbunden trafik, typ pågatåg, med stationer i kommunernas huvudorter, d.v.s i Örkelljunga tätort.
Europabanan är en mycket angelägen mellankommunal fråga.

Örkelljunga busstation.

Tätheten mellan bussturerna till och från kommunen kunde vara bättre. Förutsättningarna för
förbättrad kollektivtrafik till och från Örkelljunga
kommun är utmärkta eftersom tätorterna ligger
på rad längs med väg E4. För att tillgodose arbets- och skolpendling krävs det både bättre täthet
mellan turerna och snabbare förbindelser.
Markaryd
(35, 9)

Sk Fagerhult

Karta nr 26. Europabanans föreslagna sträckning och tågstationer
(Europakorridoren 2007). Röda stationer för regiontåg.

Knutpunkt vid Skåneporten

Åsljunga
Ängelholm
(35, 9)

Örkelljunga

Hässleholm (35, 8)
Kristianstad (80, 6)
Perstorp (30, 4)

Eket

Klippan (45, 4)
Helsingborg (50, 14)

0

5 km

Regionbuss
Skåneexpressen
Swebus

Källa: Skånetrafiken, Swebus

Karta nr 25. Den befintliga kollektivtrafikens avstånd. Inom
parentes cirka minuter mellan Örkelljunga och de större orterna i
regionen samt antal turer vardagar i vardera riktning. (2007).

1. Europakorridoren AB (2003). Sträckningsstudie för södra Europabanan. Rapport sept 2003.

Tågstationen bör ligga så nära Örkelljunga centrum som möjligt. Lämpligt läge för tågstation är
vid Skåneporten (se karta nr 31) eftersom tågstationen är tänkt som en pendlarstation med pendlarparkering och upptagningsområde längs med
väg E4 och väg 24.
Den dragning som redovisas i ÖP07 är den dragning som Europakorriodoren redovisar i sin rapport från sept 20031 (förutom vid Skåneporten).
Vid Skåneporten har kommunen initierat en mer
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Illustration nr 2. Kartan redovisar Europakorridorens översiktliga förslag till dragning av Europabanan från 2003 och de två alternativa dragningarna A och B från kommunens mer detaljerade utredning från 2005, utifrån vilken alternativ B slutligen har valts. Kartan visar vidare avståndet från alternativ B till Natura 2000-området och till fornåkrarna och röjningsrösena. På
kartan framgår även var det finns granskog, lövskog och öppna områden. Idag (2008) är stora delar av gran- och lövskogen avverkad.

detaljerad studie1 eftersom platsen är ett viktigt
strategiskt område och Europabanans läge till
mycket stor del bestämmer områdets utformning.
Denna är genomförd 2005-10-24 av samme trafikkonsult som har tagit fram Europakorridorens
egen rapport 2003. Den mer detaljerade utredningen visar två alternativ, A och B, se illustration
nr 2.
Enligt dragningen som redovisas på ställningstagandekartorna är alternativ B det lämpligaste ur
järnvägsdragningssynpunkt, vid beaktandet av
den lokala topografin och järnvägens sträckning i
höjd- och sidled för att kunna föra fram snabbtåg
längs med väg E4. Dessutom ger det valda alternativet minst negativ inverkan på Lärkesholmsån eftersom banan i detta läge korsar ån högre upp från
vattenytan. Minsta avstånd mellan Natura 2000området och järnvägsdragningen är, med det valda
alternativet ca 470 m.
Utifrån denna studie har ställning tagits till att
den lämpligaste användningen av området mellan järnvägen och motorvägen är någon form av
verksamheter. Hur i detalj dessa verksamhetsom-
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1. Södra Europabanan genom Örkelljunga kommun 2005-11-17. Göran Sandberg, Roland Karlsson.

råden ska komma att användas och utformas studeras vidare i en eller flera detaljplaneprocesser.
Kommunen önskar ingå i ett nät för regional kollektivtrafik med tåg och station vid Skåneporten
så snart som möjligt, men önskemål om verksamhetsetableringar här ligger högst troligt närmare i
tiden än genomförandet av Europabanan.
Den i ställningstagandekartorna markerade järnvägsdragningen är, förutom vid Skåneporten,
översiktlig och representerar en tänkbar korridor för järnvägen längs med väg E4 för att undvika ytterligare en barriär och minimera åverkan på
omgivande landskap. Den exakta dragningen bestäms i detaljprojekteringsskedet, tills dess är det
viktigt att inte tolka dragningen i ställningstagandekartorna så att den stoppar all annan utveckling
i området.
Om järnvägsdragningen istället skulle ha föreslagits väster om kommunens tätorter skulle dessa
inte ha någon möjlighet till expansion alls eftersom de då skulle vara helt omringade av järnvägsoch motorvägsdragningar.
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Om järnvägsdragningen skulle föreslagits öster om
Lärkesholmsområdet så skulle området bli klämt
mitt emellan motorvägen och järnvägen dessutom skulle inte någon station kunna placeras i
Örkelljungas centralort med synergieffekten i korsningen mellan väg E4 och väg 24, vilket troligtvis
skulle leda till att tågen inte stannar i Örkelljunga
kommun överhuvudtaget.
För att få en hög utnyttjandegrad av tågstationen
i kommunen krävs goda lokala kollektivtrafikförbindelser mellan kommunens tätorter och tågstationen. Det är också mycket viktigt att tillskapa
goda cykelmöjligheter mellan centralortens och
Åsljungas bostads- och verksamhetsområden och
stationen. För att stödja en bättre framtida kollektivtrafik bör en försiktig hållning råda när det gäller ny bebyggelse utanför tättbebyggda områden
som inte kan knytas till kommunikationsstråket.

Riksintresse för väg
Väg E4 som binder samman Helsingborg med
Haparanda och väg 24 som är en delsträcka av en
förbindelse mellan Kristianstad och Halmstad är
av riksintresse för väg1, se karta nr 27. Vägarna leder in till Örkelljungas tätorter och det är därför
viktigt att miljön kring entrévägarna görs attraktiv
och vacker så att den annonserar kommunen på ett
fördelaktigt sätt.
Stockholm
Haparanda

Laholm
Halmstad

Örkelljunga kommun bidrar till en bättre miljö genom att ta ställning för en utbyggd Europabana då
järnvägen kommer att ingå i ett europeiskt höghastighetstågnätverk som planeras byggas för att
minska antalet bil-, lastbils- och flygtransporter i
hela Europa. Europabanan är tänkt för persontrafik. Godstrafiken ges genom Europabanan högre
prioritet på Södra stambanan. Järnvägen skulle ge
bättre arbetspendlingsmöjligheter ut i regionen för
boende i tätorterna längs det centrala stråket och
väg 24, men också möjlighet att få kvalificerad arbetskraft utifrån, in till Örkelljunga kommun.

Motortrafik
Örkelljunga kommun har ett bra vägnät med goda
förbindelser, se karta nr 27. Genom väg E4, 24
och 114 har kommunen goda förbindelser i flera
riktningar.

Väg E4
1. Vägverket. Beslut den 8 november 2004.

E4

24

Markaryds kommun arbetar för en öst-västlig pågatåglinje vilket skulle gagna i första hand
boende i Skånes Fagerhult men även övriga
Örkelljungabor, speciellt efter genomförandet av
Europabanan.

Ett bra miljöval

73

114

72

71

Hässleholm
Kristianstad

70
Helsingborg
Malmö
Köpenhamn

0

Pendlarparkering
73 Trafikplatsnummer

5 km

Riksintresse för
väg
Källa: vägverket

Karta nr 27. Befintliga vägkommunikationer (2007).

De regionala infrastrukturintressena behandlas i Region Skånes RTI-plan (Regional
Trafikinfrastrukturplan) vilket för Örkelljunga
kommuns del endast berör väg E4.
Nya väg E4 har inneburit en betydande minskning av trafiken inne i kommunens tätorter, men
även nya barriärer och bullermattor utanför tätorterna som påverkar tidigare opåverkade områden
och möjligheten till framtida bostadsbebyggelse.
Väg 24 har till viss del lagts om och innebär att en
delsträcka av gamla E4:an genom Örkelljunga tätort numera är väg 24. Förändringarna har bidragit till en minskning av trafik i Örkelljunga tätort.
Väg 24 är dock fortfarande en farlig godsled och
framtidsprognoserna tyder på att trafiken generellt
kommer att öka. Det finns möjlighet att förbättra miljön inne i Örkelljunga tätorts norra delar genom att ge väg 24 en östligare dragning, se karta
nr 31. Detta skulle även förbättra förutsättningarna för att bygga ett verksamhetsområde invid väg
24 här norr om tätorten se vidare kap. Näringsliv,
turism och service och Örkelljunga tätort.
Ett alternativ skulle kunna vara en större omdragning av väg 24 ännu längre österut genom
Sonnarpsbacken. Denna dragning skulle innebära
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att farligtgodstrafiken flyttas längre från tätorten.
Dock ligger verksamhetsområdet längs nuvarande väg 24 kvar och skulle utgöra fortsatt barriär inom tätorten. P.g.a. önskan om att bevara natur- och friluftsområdet Sonnarpsbacken samt
att möjliggöra bostadsutbyggnad norr och öster
om Sonnarpsbacken görs bedömningen att denna
längre dragning inte är lämplig. Inte heller ur ekonomisk eller topografisk synvinkel är denna dragning att föredra. En dragning av väg 24 väster om
tätorten bedöms innebära en alltför stor omväg för
att överhuvudtaget vara ett möjligt alternativ.

Landsväg och stadsgata
Gamla E4:an är idag betydligt mindre trafikerad, men utgör fortfarande, p.g.a. sin bredd och utformning som genomfartsled, en barriär mellan
olika områden inne i kommunens tätorter. Genom
att ge gamla E4:an mer karaktär av landsväg på
landsbygden och stadsgata i tätorterna skulle barriären kunna minskas, tätorternas centrum skulle
få en mer urban karaktär med anlagda trottoarer,
cykelbanor, fler utfarter från angränsande kvarter
och byggnader närmare gatan. Bostadsområdena
skulle på detta sätt kunna knytas samman bättre
med varandra och med grönområdena.
Genom att tillskapa en av- och påfart utmed väg
E4 vid Vedbyvägen i Örkelljunga tätort skulle ett
väl placerat och exponerat verksamhetsområde i kommunen bli mer tillgängligt, se vidare kap.
Näringsliv, turism och service. Tills en stor investering som denna kan genomföras finns möjligheten att köra av vid Skåneporten och ta väg 24
mot Hässleholm och sedan tillbaka mot tätorten
igen på Hässleholmsvägen. Viktigt är att förhindra
tung genomfartstrafik på Hässleholmsvägen och
Vedbyvägen genom tätorten.
I samband med att den planerade järnvägen
(Europabanan) byggs skulle väg E4 kunna flyttas ut parallellt med Europabanan utanför Eket.
Det hade inneburit att Eket hade fått nya möjligheter att bygga ut tätorten österut och knyta samman den befintliga bebyggelsen i Ekets tätort med
ny bebyggelse vid golfbanan och fritidsbebyggelsen norr om golfbanan. Alternativet har dock förkastats då en flyttning av väg E4 betraktas som
orealistisk inom överskådlig tid och inte får äventyra etableringen av Europabanan med en station i
Örkelljunga.
Däremot bör undesökas om trafikplats 71 (se karta nr 27) på väg E4 norr om Eket kan kompletteras
med en påfart åt norr. Detta för att tillgodose tillgängligheten till ett eventuellt nytt verksamhetsområde här, se vidare under Näringsliv, turism
och service och i tätortskapitlet Eket.

36

Vatten- och avloppsförsörjning
Dricksvatten

Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten
innefattar huvudsakligen den täta bebyggelsen i
orterna Eket, Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö
och Skånes Fagerhult, samt fritidshusområdena
Sjöhultet och Åkarp. Gemensam vattenanläggning
finns också i några fritidshusområden. Övrig bebyggelse har egen vattentäkt som oftast består av
grävd brunn. I Eket och Örkelljunga finns kommunens vattenverk. Det i Örkelljunga tätort uppfördes i mitten på 1950-talet och det i Eket är av ännu
äldre datum.

Karta nr 28. Befintlig kommunal vatten- och avloppsförsörjning
(Örkelljunga kommun 2007) samt Bolmentunneln (2007).

Bolmentunneln används inte av Örkelljunga kommun då vattenförsörjningen sker med kommunens eget grundvatten se vidare under rubriken
Naturtillgångar. Där redovisas även kommunens
vattentäckter.

Avlopp
Verksamhetsområdet för kommunalt avlopp innefattar huvudsakligen samma område som för
kommunalt vatten i orterna Eket, Örkelljunga,
Åsljunga, Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult.
Landsbygdsbebyggelse har enskilt avlopp och marken i kommunen är mestadels lämplig för enskilt
avlopp med avloppsinfiltrering. Örkelljunga kommun har två stycken avloppsreningsverk, ett i
Örkelljunga byggt 1957 och ett i Skånes Fagerhult
uppfört på 1970-talet.

Dagvatten
Dagvatten, d.v.s. vatten från byggnadstak, hårdgjorda markytor o.dyl., bör renas lokalt genom
översilning eller i dammar och våtmarker, för att
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sedan efter rening, återgå till naturen. Det finns
möjlighet att utnyttja dagvattnet som ett positivt
inslag i tätortsmiljön i form av små öppna kanaler och dammar.

Energi-/elförsörjning
En 130 kV el-ledning passerar den norra delen av
kommunen. En 400 kV el-ledning tangerar den
västra gränsen på två platser i kommunen, se kap.
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. Genom att
gräva ner befintliga och nya kraftledningar förbättras el-säkerheten, landskapsbilden samt möjligheterna att etablera nya bostadsområden. E.ON., som
är ansvarig för elförsörjningen i Örkelljunga kommun, avser gräva ner ett antal nya 20 kV kablar
från en planerad ny 130/20kV station vid Lärkeröd
vidare längs väg 114 för att säkra matningen till
bl.a. Örkelljunga och Åsljunga.

Detta påverkar ett stort omland. Grupper om likadana verk bör prioriteras framför enstaka verk eftersom det ger mer effekt på mindre yta.
I kommunens svar till länsstyrelsen redovisas därför ett antal utredningsområden längs med väg
E4 som intressanta för storskalig vindkraft,
se karta nr 29. Även vindkraftsexploatering utanför dessa områden kan komma att godtas efter prövning främst i redan exploaterade lägen
som t.ex. längs väg E4. Inga vindkraftsetableringar kan komma till stånd utan berörd markägares initiativ och samtycke. Även markägarna
runt om etableringen måste höras vid prövning av
vindkraftsexploateringsärenden.

Vindkraft
Tidigare har inte utbyggnad av vindenergi varit aktuellt i Örkelljunga kommun. Undersökningar visar att vindstyrkan i vissa områden är mycket högre än vad som framgått av tidigare karteringar1.
Vindkraftverken har också blivit högre och tar nu
sin vind ovanför trädtopparna. Områden som inte
tidigare analyserats har därmed definierats som
potentiella vindkraftsområden, t.ex. i skogsbygden.
Vindenergin ger ren och förnyelsebar el-energi.
Energimyndigheten har (2007), via Länsstyrelsen i
Skåne län, skickat ut en remiss om riksintresseområden för vindkraft till kommunerna för yttrande.
Länsstyrelsen har i denna remiss angivit kriterier
för områden som bör undantas från vindkraftverk:
• Sjöar ska undantas från vindkraftverk.
• Det ska finnas ett skyddsavstånd på 500 meter
från vindkraftverk till bostadshus.
• Områden som faller ut av ovanstående kriterier
och vars yta är mindre än 1,5 kvadratkilometer
ska undantas.
Med dessa kriterier blir stora delar av Örkelljunga
kommuns östra och nordliga delar av intresse för vindkraftsexploatering. Energimyndigheten
har dock den 21 maj 2008 redovisat sina riksintresseanspråk vad gäller vindkraft. Inget riksintresseområde för vindkraft anges för Örkelljunga
kommun.

Skydd av opåverkade områden
P.g.a. kommunens intention att skydda stora opåverkade områden och särskilt värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden (se kap.
Värdefulla områden och miljöer) bör verken
främst hållas vid den redan bullriga och storskaliga väg E4. Idag (2007) är vindkraftverken ca 100
meter, med rotorbladen är de ca 150 meter höga.

Karta nr 29. Områden som bedöms lämpliga för storskalig framtida vindkraftsanläggningar, redovisade i Örkelljunga kommuns remissvar till länsstyrelsen om vindkraftsområden. (Örkelljunga kommun 2007).

Prövning av vindkraftsärenden
För att kunna uppföra vindkraftverk krävs anmälan enligt miljöbalken. Anmälan görs hos kommunen om verken ger upp till 25 MW och hos länsstyrelsen om de ger över 25 MW. Utöver anmälan
krävs även vanligtvis detaljplanläggning och alltid
bygglov (Plan- och bygglagen 2007).
Dessutom ska vid uppförande av vertikala hinder
högre än 20 meter i hela kommunen alltid sändas
för samråd till försvarsmakten då de kan vara teleeller flyghinder. För totalförsvaret och avstånd flyg
se även kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.
Som underlagsmaterial för prövningarna måste bl.a. sökanden redovisa buller- och skuggningskartor, påverkan på landskapsbilden m.m. som påverkar omgivningen.

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2006). Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land.
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Mellankommunal påverkan och kunskapsbehov
För att tydligt kunna ta ställning till ett mellankommunalt, övergripande och hållbart sätt för
vindkraftsexploateringsärenden bör ett tematiskt
tillägg till ÖP07 för vindkraft tas fram som underlag. Ett program, som en början på tillägget, har
tagits fram av kommunen1.

Heltäckande bredbandsnät
Ca 99% av alla hushåll och företag i kommunen
kan få fast anslutning för sin datakommunikation.
Med god telekommunikation finns det möjlighet
att bo vackert och fridfullt i Örkelljunga kommun
och arbeta på distans med hela världen.

Både Hässleholms kommun och länsstyrelsen
i Hallands län har visat intressen för samarbete över gränserna. Flera mellankommunala möten
har hållits.

Fjärrvärme
I Örkelljunga tätort finns fjärrvärme utbyggt
(kommunalt bolag), se tätortskap. Örkelljunga. I
Skånes Fagerhult utreds från år 2007 möjligheterna för utbyggnad av fjärrvärme av ett privat bolag. En utbyggnad av fjärrvärmenätet skulle kunna
minska den befintliga bebyggelsens miljöpåverkande utsläpp avsevärt.

Telekommunikationer
En utbyggnad av Sveriges mobiltelefonnät förbättrar kommunikationsmöjligheterna, men kräver utbyggnad och placering av antenner i tätorts- och
landsbygdsmiljön. I vissa fall kan antennerna placeras på befintliga byggnader i andra fall placeras
antennerna på master. Master kan placeras olika
beroende på bebyggelse, grönstruktur och topografi. Genom att samutnyttja telemasterna kan flera operatörers antenner komma att sitta på samma
mast vilket är att föredra. Master bör så långt möjligt undvikas i stora opåverkade områden, se kap.
Värdefulla områden och miljöer.

Alla ålderskategorier har användning av IT-samhällets verktyg.

Avfall
Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) ansvarar för
kommunens avfallshantering. Anläggningen för
avfallshanteringen är belägen i Hyllstofta inom
Klippans kommun. Nårab ägs gemensamt av kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.
Nårab samlar in, transporterar och behandlar hushållsavfall, farligt avfall och det mesta av industriavfallet som uppkommer i Örkelljunga kommun.
I kommunen finns fyra återvinnningsstationer,
tre landsbygdsstationer och en återvinningsgård
(2007). Gamla avfallsupplägg redovisas på karta
nr 38 i kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Bredband
Örkelljunga Bredband AB ansvarar för kommunens bredbandsutbyggnad. Örkelljunga kommun
har ett väl utbyggt bredbandsnät, till stor del nedgrävt i gamla banvallen.
Nårabs återvinningsgård i Örkelljunga

Källsorteringssystemet Beda
Under år 2006-2008 infördes källsorteringssystemet Beda i kommunen vilket innebär att hushållsavfallet sorteras i åtta olika avfallsslag och hämtas
direkt vid bostaden.

Karta nr 30. Befintligt utbyggt bredband; röd linje=optokabel, röd tr
iangel=fördelningsstation (Örkelljunga bredband 2007).

Källsorteringen minskar mängden restavfall.
Systemet uppfyller väl uppställda nationella återvinningsmål. För tidningar och förpackningar
uppfyller Nårab de nationella mål som gäller för
förpackningsinsamlingen.

1. Program inför tematiskt tillägg om vindkraft till ÖP07, 2008-06-04 av Anne-Lie Mårtensson och Ingvar Svensson SWECO AB.
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 31 redovisar ställningstaganden för
Infrastrukturer. Cykelvägsinventeringen behöver
ses över inne i tätorterna och beträffande upplevelsestråken på landsbygden innan ställningstagande
kan ritas in för var gång- och cykelnätet behöver kompletteras eller nyanläggas.

Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt
tydligt på karta nr 31, se därför även under övriga
övergripande strukturkapitel, respektive tätortskapitel och i Sammanfattningen.
Ställningstaganden och konsekvenser beskrivs i
text på nästa sida.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att väg E4 bevaras som europaväg.

kommer riksintresset för väg att tillgodoses.

att det etableras en järnvägsdragning längs med väg E4 med en
regional pendeltågstation vid Skåneporten i Örkelljunga tätort.

kommer kommunens attraktivitet som boendekommun att öka,
ungdomarna ha möjlighet att flytta tillbaka trots arbete på annan ort
och kommunens företag få tillgång till inpendlande arbetskraft från t ex
universitetsstäderna.

att det vid tågstationen tillskapas goda parkeringsmöjligheter för biloch cykelpendlande, så att möjligheter till samåkning ökas.
att järnvägen dras så nära väg E4 som möjligt för att inte skapa ytterligare bullriga korridorer som avgränsar olika områden i landskapet.
att busslinjers sträckning, antal turer och placering av busshållplatser
ger en snabb och turtät kollektivtrafikförsörjning för pendling till
och från kommunens tätorter och verksamhetsområden tills dess att
pendeltågen blir verklighet.
att bussturerna framledes ska vara ett gott komplement till pendeltågen och ha en god anslutning till tågstationen.

att cykelvägsinventeringen ses över och en handlingsplan tas fram
med målet att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägnäten inom
tätorterna så att det blir gent och säkert med god tillgänglighet för alla
mellan bostadsområden, busshållplatser, den kommande tågstationen,
skolor, arbetsplatser, närrekreationsområden och service t.ex. livsmedelsaffären och i takt med planerad tätortsutbyggnad.
att utveckla upplevelsestråken så att de blir sammanhängande och
tillgängliga från tätorterna längs med ryggrad och att den gamla banvallen bevaras som gång- och cykelstråk, ledningsstråk för bredband,
VA och dylikt och där det bedöms lämpligt även som t.ex. ridled.
att gamla E4:ans barriäreffekter inom kommunens tätorter elimineras
och att vägområdet görs mer estetiskt tilltalande och att en mindre
del av väg 24 i norra delen av Örkelljunga tätort ges en ny östligare
dragning.

kommer möjligheterna att åka kollektivt att förbättras vilket ger
högre utnyttjande och därmed minskad bilanvändning och utsläpp av
växthusgaser.
kommer natur- och friluftsområdena Lärkesholm, Södra Flåssmyr och
Jälla, Pinnåns och Lärkesholmsåns strandskydd, 6 st. fornlämningar,
vandringsleden Skåneleden och cykelleden Skånespåret längs med
den föreslagna Europabanan att tangeras av järnvägsdragningen och
därmed delvis bli påverkade.
kommer Europabanan att ge minskade flyg- och lastbilstransporter och
därmed miljöförbättringar.
kommer alla medborgare att få god tillgänglighet till viktiga målpunkter, skolvägar m.fl. blir säkrare och därmed kommer skolskjutsar,
skjutsande föräldrar och övrig biltrafik att behövas i mindre utsträckning och därmed bilberoendet att minska.
kommer kulturarvet banvallen, att skyddas.
kommer kompletteringar att behöva göras gällande gång- och cykelvägnätet både inom tätorterna och på landsbygden.

kommer kommunen att få vackrare och säkrare gator och vägar med
minskad bullerpåverkan intill boende.
kommer det finnas fler möjligheter att etablera väl tillgängliga och
exponerade verksamheter i Örkelljunga kommun.

att utreda en ny framtida trafikplats vid korsningen mellan Vedbyvägen
och väg E4, med syfte att ge bättre tillgänglighet för fler framtida
verksamhetsetableringar
att utreda möjligheten att komplettera trafikplats 71 med en påfart
norrut för att ge bättre tillgänglighet för ett eventuellt framtida verksamhetsområde här.
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att kommunens vatten- och avloppsverk reinvesteras för att motsvara
aktuella krav.

kommer tillsynsmyndigheternas krav på verksamheterna att
tillgodoses.

att ett tematiskt tillägg till ÖP07 upprättas som beskriver landskapets
olika karaktärers lämplighet för vindkraftetablering, kommunens olika
kulturmiljöers lämplighet för vindkraftsetableringar och reglerar vilka
krav som ska ställas och vad som ska beaktas, t.ex. avstånd till enstaka
bostadshus, till kommunens tätortsutbyggnadsplaner och till övrig
mark- och vattenanvändning och med avseende på buller, skuggor,
säkerhetsaspekter, estetiska krav, invånarnas, vindkraftexploatörernas,
grannkommunernas och övriga myndigheters intressen m.m.

kommer möjlighet ges att producera ren el-energi på lämpliga platser i
kommunen.

NÄRINGSLIV, TURISM OCH SERVICE

Näringsliv, turism och service
Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör
för verksamheter och verksamhetsområden, jordoch skogsbruket, turist- och besöksnäringen samt
kommunal och kommersiell service.

Verksamheter och
verksamhetsområden
I Örkelljunga kommun finns många kreativa människor som tar initiativ och tillsammans skapar
ett gott företagsklimat med flera olika typer av
verksamheter representerade. Tyngdpunkten ligger inom verkstadsindustri, kommunikation och
handel. Näringslivet utgörs av livskraftiga och väl
fungerande företag med flera branscher representerade. Kommunens till 99 % utbyggda bredband
gör att man kan samarbeta med hela världen från
Örkelljunga kommun. De befintliga verksamheterna i kommunen är främst belägna i Örkelljungas
och Skånes Fagerhults tätorter. Stora nya verksamhetsområden finns vid Skåneporten och vid trafikplats 73.

Enstaka verksamheter som inte kräver skyddsavstånd till boende och inte innebär omfattande
transporter kan med fördel integreras vid förtätning av de befintliga tätorterna och vid tätortsutbyggnad. För att åstadkomma en hållbar centrumutveckling krävs t.ex. servicefunktioner och en
livskraftig detalj- och livsmedelshandel.
Verksamhetsområden innehållande miljöfarliga verksamheter, stora industribyggnader, stora lager och handelsbyggnader med skrymmande sällanköpsvaror är lämpligast att placera längs
med väg E4, se även kap. Miljö, hälsa, säkerhet
och sårbarhet. Vid Skåneporten och trafikplats 73 i anslutning till tätorterna Örkelljunga
och Skånes Fagerhult finns redan etablerade verksamheter med god exponering och tillgänglighet.
Efterfrågan finns på ny mark för verksamheter
längs med väg E4 och i Örkelljunga tätort.

Verksamhetsområdet i Skånes Fagerhult, trafikplats 73.
Skåneportens verksamhetsområde. Foto Henrik Nilsson.

Möjlighet till nya verksamhetsområden

Det är viktigt att samverkan sker mellan högskolor i regionen, Örkelljunga kommun och näringslivets aktörer. Då kan specialistkunskaper knytas
till kommunen och det goda näringslivsklimatet
vidareutvecklas. En god kollektivtrafik är en viktig faktor för att kunna locka rätt kompetens till
företagen. Med en ännu effektivare och turtätare
busstrafik och en järnväg med station i Örkelljunga
tätort skulle kvalificerad arbetskraft från omkringliggande regioner bättre kunna attraheras till
kommunen.

I anslutning till den planerade tågstationen se
kap. Infrastrukturer skulle verksamheter som
t.ex. hotell, turistbyrå och restaurang kunna etableras som välkomnar resten av Sverige till Skåne
och kontinenten till Sverige. Vid Skåneporten ligger även det ur kultur- natur- och närrekreationssynpunkt värdefulla Lärkesholmsområdet.
Verksamhetsområdena nordöst om Skåneporten
bör därför inte utökas utöver den gräns som den
framtida järnvägsrälsen planeras utgöra och väg
24 utgör mot Lärkesholmsområdet. Det vore spännande om någon verksamhet som anknyter till
Lärkesholms värden anlades här.

Industrietablering i skogsbygden
Det kuperade landskapet gör att det kan vara svårt
att tillgodose mycket ytkrävande verksamheter eftersom de oftast kräver stor jämn yta för byggnader, transporter etc. Den utbredda skogsmarken
innebär samtidigt möjlighet att placera in stora
etableringar i landskapet så att befintlig bebyggelse och allmänna platser inte visuellt störs av nya
etableringar.

I området sydväst om väg 24 finns dock inga statliga, regionala eller i kommunens Naturvårdsplan
markerade skyddsvärda områden. Området är
dessutom lättillgängligt för transporter och därför möjligt och lämpligt att pröva för verksamhetsutbyggnad. Möjligheterna till ytterligare verksamhetsområden längs med väg E4 söder om

41

NÄRINGSLIV, TURISM OCH SERVICE
Skåneporten bör utredas. Detta skulle underlättas om en ny av- och påfart i korsningen mellan
väg E4 och Vedbyvägen kunde tillskapas, se kap.
Örkelljunga tätort och Infrastruktur. Även möjligheten till ett nytt verksamhetsområde strax
norr om Eket kunna vara lämpligt att utreda vidare, speciellt om en komplettering av trafikplats
71 skulle kunna komma till stånd. Även ett område
strax söder om Eket är tillgängligt från väg E4 och
bör utredas för framtida verksamheter, se tätortskap. Eket. Verksamhetsområdena längs med väg
E4 ligger på rad och relativt nära tätorternas centrum vilket är positivt för tillgängligheten till dem
även med kollektivtrafik och cykel.
Även vid väg 24 strax norr om Örkelljunga tätort
skulle ett nytt verksamhetsområde kunna tillskapas eftersom väg 24 ändå är en farligtgodsväg, infartsväg till det befintliga Norra industriområdet
och dessutom planeras att läggas om på ett ur befintlig bostadsbebyggelsesynpunkt mer lämpligt
sätt just här.
Nya verksamhetsområden bör inte etableras på andra platser än längs farligt godsvägarna; väg E4
och väg 24 då det finns en stor risk att tätortsutbyggnadens och rekreations- och besöksnäringens
utvecklingsmöjligheter, natur- och kulturområden
etc annars begränsas pga barriäreffekt, bullerstörningar, trafikfaror od, se vidare kap. Miljö, hälsa,
säkerhet och sårbarhet.
Bullriga, skrymmande, skyddskrävande verksamheter som nu ligger insprängda i bostadsområden skulle med fördel kunna omlokaliseras till
de nya mer exponerade industriområdena vid väg
E4. Dessa verksamhetsområden bildar entré intill kommunens tätorter, därför krävs här höga
krav på utformning, placering och plantering så att
landskapsbilden skogsbygd inte går förlorad.

Ett levande och naturvårdsanpassat jord- och
skogsbruk är av stor betydelse för att bevara och
förstärka natur- och kulturvärdena i kommunen.

E4
24
114

Skogsmarksklass 1
Skogsmarksklass 2
Skogsmarksklass 3
Jordbruksklass 1- 5

Karta nr 32. Schematisk karta över den befintliga jord- och skogsbruksklassificeringen (1974).

Av kommunens totala areal är 12 % åker, 5 % betesmark, 57 % skogsmark och resten övrig mark.
Detta är betydligt större andel skog och avsevärt
mindre andel åker än i resten av Skåne län. Ca 18
% av befolkningen är direkt eller indirekt sysselsatta inom jord- och skogsbruket (LRF 2007).

Högvärdig skogsmark
Nära hälften av kommunens skogsmark har klassats som högvärdig, skogsmarksklass redovisas på
en skala 1-3 där 1 är högsta värde, se karta nr 32.
Genom sin stora areella utbredning utgör skogsmarken ett mycket påtagligt inslag i landskapsbilden. I Örkelljunga kommun består skogsmarken
idag mestadels av barrskog men även med inslag
av lövskog t.ex. bok främst i de södra delarna av
kommunen.

Möjlighet till mindre, ej störande verksamheter
som inte kräver skyddsavstånd kan däremot,
med fördel, planeras in vid förtätning av befintlig
bebyggelse och vid tätortsutbyggnad.

Landsbygdens verksamheter
Örkelljunga har en positiv blandning av skog, åker
och öppen mark. En levande, attraktiv landsbygd kräver livskraftiga verksamheter som innebär att marken brukas men inte förbrukas.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Skogsmark
som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Miljöbalken kap. 3 § 4
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Skogsarbetare.
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Jordbruket är betydelsefullt
Jordbruksklassen redovisas på en skala 1-10 där
10 är högsta värde. Jordbruksmarken i kommunen har relativt lågt värde (1-5), se karta nr 32.
Jordbrukets värde för Örkelljunga kommun utgör
istället dess positiva inverkan på landskapet, på
landsbygden och på sysselsättningen. I skogsbygden är jordbruket inte lika storskaligt och industriellt som på slätten. Jordbruket med sina inslag av
öppnare landskapsrum bidrar, i hela kommunen,
till den attraktiva variationen mellan öppenhet
och slutenhet i det annars mestadels granbevuxna
skogslandskapet. Kommunens Naturvårdsprogram
tas fram i samarbete med kommunens markägare.
Syftet med programmet är att inventera, lyfta fram
och skydda natur- och kulturmiljöer och på så sätt
visa värdet med fortsatt aktivt jordbruk i kommunen, se även kap. Värdefulla områden och miljöer.
De som arbetar inom jordbruksnäringen börjar bli
äldre och det finns farhågor att det inte kommer
att finnas några efterträdare som brukar jorden
då de inte orkar längre. Det är viktigt med avseende på landskapets attraktionskraft och upplevelsestråkens framtida utveckling att jordbrukets utövande långsiktigt finns kvar. Det kan därför också
vara viktigt med möjlighet att komplettera med alternativa verksamheter inom besöks- och rekreationsnäringarna t.ex. rid- och älgsafarin, fornminnesvisningar, bed and breakfast o.s.v.

Hästar på grönbete håller landskapet öppet.

Betesdjurhållning och hästgårdar
Djurhållning innebär öppningar i skogsbygden genom åkrar där foder odlas för gårdens djur, ännu
attraktivare blir landskapet om djuren går ute och
själva betar markerna. Förutom det varierade öppnare landskap som betesmarkerna ger oss, bidrar
dessa marker både med kulturhistoriska och biologiska värden.

Exempel på kulturhistoriska värden är lämningar efter äldre tiders jordbruk som åkerlyckor och odlingsrösen. De biologiska värdena hittas t.ex. i ängs- och hagmarksfloran och i
ädellövträdbestånden.

Turism/besöksnäring/rekreation
Turism är en näring som har stora utvecklingsmöjligheter i Örkelljunga kommun. Kommunens stora
natur-, kultur- och vattenområden är attraktioner
som kan utnyttjas ännu mer inom turistnäringen.
Genom att t.ex. arbeta vidare med upplevelsestråk, se kap. Örkelljunga kommun m.fl., bör intressen på landsbygden kunna utvecklas och bevaras på ett för kommunen positivt sätt.

Bad vid Hjälmsjön.

Natur- och kulturområdena kan, på initiativ från
och i samarbete med markägarna, göras mer tillgängliga genom sammanhängande cykel- och
promenadstråk runt sjöar och åar och med fler
ridleder, skidleder, badplatser, lämpliga övernattningsställen, matställen, cykel- och bilparkeringar
etc. Kommunen underhåller två allmänna badplatser (2007). Förutom dessa två finns det ca fem som
underhålls av föreningar, samfälligheter e.dyl.
Arbetet med upplevelsestråken kan sägas redan ha
påbörjats i och med arbetet med kommunens naturvårdsprogram (klart 2008) vilket tas fram i
samarbete med berörda markägare och där bl.a.
fornminnen inventeras och lyfts fram i syfte att
gagna besöksnäringen (se även kap. Värdefulla
områden och miljöer). En möjlighet för de markägare som visar sig ha något spännande att visa
upp. Upplevelsestråken knyts till redanbefintliga stråk t.ex. Skåneleden och bör genom mellankommunalt sammarbete även knytas till
mer lokala stråk i grannkommunerna. Vissa delar av upplevelsestråken skulle även kunna nås och
upplevas per buss. Naturbussverksamhet är redan i full gång (2007) i kommunerna runt Lund.
Projektets syfte är att öka tillgängligheten till natur- och rekreationsområden och sker i sammarbete med Skånetrafiken och Region Skåne.
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Karta nr 33. Befintlig service; vård, skolor och idrottsanläggningar (Örkelljunga kommun 2007).

Storstadspuls eller vildmarksliv
I Örkelljunga kommer man inom överskådlig framtid inte att kunna uppleva storstadspuls. Istället
kan kommunen erbjuda vildmarksliv och upplevelser som t.ex. sinnesfrid, stillhet, mystik och
frihet.

Kanotpaddling på Hjelmsjön.

Vi blir alltmer stressade. Det finns mycket ny
forskning kring grönområdenas betydelse för
människors psykiska och fysiska hälsa. En halvtimmes promenad i grön miljö sänker blodtrycket

44

omedelbart, en effekt man inte får i en urban miljö. Det är därför av stor betydelse med gröna upplevelsestråk i direkt anslutning till kommunens
tätorter och goda kommunikationer mellan storstäderna och Örkelljunga kommun med sina respektive attraktioner.

Marknadsföring av skogsbygden
Det är viktigt att bevara skogsbygdskaraktären
men variationen med olika sorters lövskog, öppna
ängs- och hagmarker. Möjlighet till utblickar mot
vattendrag och sjöar från vägar och stigar behövs
för att kommunens miljöer ska bli mer attraktiva,
synliga och kända. Genom bra och intresseväckande kartor och presentation på kommunens webbplats av t.ex. redovisning av badvattenkvaliteten
kan de intressanta vatten-, kultur- och naturområdena marknadsföras. En god skyltning till värdefulla områden är en bred samhällsangelägenhet.
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Mötesplatser med övernattning
Konferensverksamheten i kommunen är utbredd
och det är av stor betydelse att det finns ett brett
utbud av samlingslokaler, mötesplatser och övernattningsställen. Dessutom finns här goda förutsättningar för att vidareutveckla besöksnäringen
med t.ex. golf, sportflygning, trädäventyr (förflytta
sig mellan trädgrenar på en vajer, även kallat höghöjdsbanor), gårdsbutiker, bed & breakfast, längdskidåkning, kulturevenemang, fornminnesguidning, älgsafari, ridning, jakt, god mat, kropps- och
själavård m.m.

service ska kunna upprätthållas i centrum. Därför
bör servicen koncentreras till tätorterna längs det
centrala utvecklingsstråket och till dessa tätorters
centrala delar och en försiktig hållning råda när
det gäller nybebyggelse utanför bebyggda områden
som inte kan knytas till detta servicestråk.

Vackert utformade centrum
Ett arbete med centrumutveckling har påbörjats i
Örkelljunga och Skånes Fagerhult. Möjlighet finns
att på sikt även förnya centrumen i de övriga tätorterna längs med ryggraden.
Centrummiljöerna bör vara vackert utformade,
väl sammanhållna och tillgängliga genom god kollektivtrafik, gång- och cykelmöjligheter samt parkeringsmöjligheter. I de större tätorterna bör ges
möjlighet att etablera samlingslokaler, restauranger, hotell, gym, butiker för detaljhandel och livsmedel, kontor, teaterlokaler, biograf, föreningslokaler etc., gärna lokaler som kan samutnyttjas.

Skola, vård och omsorg
Konferensanläggningen Åsljungagården uppförd 1960 efter
ritningar av arkitekt, Arne Ljung, är uttagen som värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen 2004 och presenteras i skriften 99 Skånska
kulturmiljöer.

Kommunen har en stark prioritering av kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Den kommunala servicen är väl utbyggd längs med det centrala utvecklingsstråket.

Kommunal och kommersiell service
Externa etableringar och stora köpcentra konkurrerar med den lokala kommersiella servicen.
Handeln i Örkelljunga tätort är fortfarande mångsidig och attraktiv för inpendling. Servicesektorn,
både kommunal och kommersiell, är förhållandevis mycket god i huvudortens centrum.
Kommunens verksamhetsområden ligger, med
några undantag, i utkanten av tätorterna i biltrafikorienterade lägen men kan även nås med cykel och buss. För att inte konkurrera ut centrumhandeln bör bara handel med tunga, skrymmande
sällanköpsvaror tillåtas här. Ju större utbud av
butiker och varor som ett handelsområde har desto större marknadsområde och desto fler bilburna kunder har det. Kunderna är villiga att åka en
längre sträcka för att handla sällanköpsvaror jämfört med dagligvaror.

Service och centrumutveckling
Grundläggande service fordras för att en tätort ska
ses som attraktiv. Det är viktigt att hålla en hög
servicenivå i framtiden, då detta kan ge potential för nya bostadsområden. Om servicen sprids ut
är det risk för att kvaliteten tunnas ut. Det behövs
ett visst invånarunderlag för att en väl utvecklad

Fritidsgården Centrum i Örkelljunga.

Det finns (2007) grundskola i varje större ort Eket,
Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Fagerhult. Förutom
detta finns det en grundskola i Tockarp. För de
elever som inte bor invid dessa skolor finns det en
en utbyggd skolskjutsorganisation. Skolans roll i
samhället behöver stärkas och elevunderlaget behöver ligga i en nivå så att klasstorlekarna blir pedagogiskt, socialt och ekonomiskt försvarbara.
Hög kvalitet kommer att vara ett måste för att attrahera inflyttning av barnfamiljer till kommunen.
Skolan behöver en tätort med kommunal service och vice versa. En liten kommun behöver hålla
hög kvalitet på den service som erbjuds och detta
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underlättas av att servicen koncentreras till större
enheter/orter. För att tillgodose en förväntad ökad
efterfrågan på barnomsorg (ca 200 barn på 8 år,
se kap. Befolkningsutveckling), måste förskolekapaciteten ha en beredskap att öka i förhållande till
bostadsutbyggnadstakten.

Uterummet
I Örkelljunga kommun finns det stora möjligheter till uteförskolor med naturen som klassrum. I
framtiden kommer skolan och förskolan att ha stora behov av en närmiljö som bjuder upplevelser
och lockar till kreativitet, utmaningar, nyfikenhet
och fysiska aktiviteter. Lärmiljöer i uterum behövs som alternativ till allt färdigt som barn och
elever matas med. Detta bör iakttas i samband
med vidare utredning om upplevelsestråken, kulturmiljöerna och landsbygdens utveckling.

För att boende i omkringliggande kommuner ska
kunna ta sig till gymnasieskolan och andra läroplatser längs kommunikationsstråket måste det
ske en utbyggnad av kollektivtrafiken, se vidare
kap. Infrastrukturer.

Skola och arkitektur
Det är viktigt att ta väl vara på de befintliga skolområdenas miljöer och byggnader. Markberedskap
måste finnas, för möjligheten att bygga ut och utveckla skollokalerna, runt de befintliga skolområdena, längs med kommunens centrala tätortsutvecklingsstråk. Det måste även finnas
markberedskap för att bygga ut idrottsverksamheten med bl.a. ytterligare en idrottshall i
centralorten.

Utbildningscentrum i Örkelljunga.

Bokskog vid Hjelmsjön.

Upplevelsepedagogik
I huvudorten ligger Örkelljunga Utbildningscentrum med gymnasieskola och vuxenutbildningar för de lite äldre eleverna. Det finns möjlighet att
profilera och vidareutveckla utbildningscentrum
som kommunens tydliga nav när det gäller utbildnings- och utvecklingsfrågor. Även här bör idéerna
kring upplevelsestråken kunna bidra till både kunskapsinhämtning (historia, ekologi etc.) och till utbildningar som stöder turist- och besöksnäringarna. se även kap. Värdefulla områden och miljöer.

För att skolorna ska behålla/utöka sin status i
samhället och för att betona vikten av lärdom
är det viktigt att skolområdena är väl genomtänkta och har en sammanhållen tydlig, kvalitativ arkitektonisk utformning både gällande byggnaderna och skolgårdarna. Skolområdet runt
Utbildningscentrum i Örkelljunga har fortfarande en tydlig sammanhängande karaktär genom det
röda teglet i fasaderna.

Trafiksäker kommunikation
Trafiksäkerheten vid och till skolorna måste säkerställas för barn och ungdomar. Det ska vara lätt att
ta sig mellan bostadsområdena och skolorna via
gång- och cykelvägar. För att kunna erbjuda bra
och säkra kommunikationsvägar och kommunikationer till en rimlig kostnad bör permanentboendet
koncentreras till ryggraden.
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Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult.

Bokelundaskolan är väl sammanhållen genom sin
välproportionerade, bevarade 50-talsarkitektur.
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Trygghet för kommunens seniorer
Det finns ett stort behov av och intresse för seniorboende i Örkelljunga tätort, nära service och kollektivtrafik. I Skånes Fagerhult finns det lägenheter att tillgå (2007), men i framtiden kan det
uppstå behov av lägenheter lämpliga för seniorboende även här.

Solgården i Skånes Fagerhult.

Boende där äldre får hjälp och vård i vardagen
finns på Tallgården och Södergården i Örkelljunga
och Solgården i Skånes Fagerhult. Det finns markreserv för utbyggnad för särskilt boende bredvid
Tallgården. Det finns behov av psykiatriboende.
Det bästa sättet att skapa detta är i befintliga bostadshus t.ex. i lägenheterna runt ett gemensamt
trapphus.
Örkelljunga kommun har ett antal platser för funktionshindrade, dock finns det ett behov av fler platser. Under 2007 tas lämpliga lösningar fram där
respektive individ medverkar.
Bostaden är varje individs eget ansvar och varje människa förväntas själv ändra sitt boende under livet. Många planerar att flytta till en lämpligare bostad att åldras i redan i 55-årsåldern. För
att man ska kunna ta ansvar för sitt eget boende
genom livets faser krävs att det finns en bostadsmarknad som erbjuder alternativ.

Kontakt och gemenskap
Trygghet och gemenskap främjas genom att eftersträva en närmiljö som uppmuntrar till kontakt
och gemenskap. För att uppnå detta bör offentliga
platser och byggnader utformas så att de blir vackra och tillgängliga för alla. Det bör även finnas väl
utbyggda kollektiva färdmedel samt olika kulturoch fritidsaktiviteter att tillgå.
Seniorboende och boende för grupper med särskilda behov bör ligga centralt d.v.s. nära service och
kollektivtrafik. Goda mötesplatser, såsom caféer, fina torgbildningar och kommunikationer bör
skapas i samarbete med kommunens invånare.

1. Plan- och bygglagen 17 kap. 21 a §.
2. Boverket. Enkelt avhjälpta hinder.

Ett utmärkt exempel på goda mötesplatser är de
värmebänkar, uppvärmda via fjärrvärme, som
finns i Örkelljunga tätort. De är strategiskt placerade så att man ser vad som händer och har blivit
naturliga samlingspunkter.
Andra exempel på befintliga mötesplatser i
kommunen är Vågenhuset och Södergården i
Örkelljunga tätort och Kompishörnan i Skånes
Fagerhult. Kommunens väntjänst utgår från och
träffas i Vågenhuset. Huset besöks regelbundet av 3-6 väntjänstare. Vidare finns där lokaler för daglig verksamhet som är öppen för alla
som vill besöka detta. Hit kommer 15-20 personer regelbundet för olika former av sociala aktiviteter i samverkan med bl.a. Kompishörnan i
Skånes Fagerhult. Öppen daglig verksamhet
finns här även för psykiskt funktionshindrade. På
Södergården finns en restaurang som bland annat erbjuder lunch till kommunens pensionärer.
Restaurangen har blivit en populär mötesplats för
pensionärer som bor i eget boende och på det särskilda boendet.

Föreningsliv
Örkelljunga har ett rikt föreningsliv. Alla, oberoende av ålder eller kön, måste få möjlighet att
odla sina intressen och utöva fysiska aktiviteter.
Deltagandet i kommunens föreningsliv har en förhållandevis bra fördelning mellan pojkar och flickor. Vikt bör ändå läggas på att utmana de traditionella könsmönstren och locka fler att engagera sig
i samhällets föreningsliv. Det är också viktigt att
alla kan känna sig trygga med att vistas ute i samhället alla dygnets timmar varför belysning och
bra vägar fram till fritidsaktiviteterna är mycket viktigt. Se även kap. Värdefulla områden och
miljöer.

Tillgänglighet
En god tillgänglighet är nödvändig för personer
med funktionshinder, men främjar även övriga
medborgare och besökare. Det ställs numera lagkrav1 på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i sådana byggnader dit allmänheten har tillträde.
Kravet gäller kommunen som ägare av offentliga lokaler och platser som gator, torg, rekreationsområden och badstränder men också privata ägare av restauranger, affärslokaler, kiosker
etc. Det rör sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön t.ex. mindre nivåskillnader,
kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd etc. Boverket har tagit
fram en broschyr Enkelt avhjälpta hinder2 som ger
exempel på hur dessa hinder kan byggas bort.
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 34 redovisar ställningstaganden för
Näringsliv, turism och service. Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt tydligt på denna karta, se därför även under respektive tätortskapitel, i övriga översiktliga strukturkapitel och i
Sammanfattningen.
Ställningstaganden och konsekvenser beskrivs i
text på nästa sida.
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Karta nr 34. Kommunala ställningstaganden gällande Näringsliv, turism och service.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att ryggraden vidareutvecklas som kommunens pulsåder för utveckling
och utökning av service- industri- och handelsverksamheter.

kommer fler arbetstillfällen inom näringsliv, turism och service att
skapas.

att centrumutvecklingen i kommunens tätorters centrala delar, i första
hand i huvudorten Örkelljunga och i Skånes Fagerhult, fortsätter med
förtätning med vacker sammanhållen bebyggelse för lägenheter med
god tillgänglighet, detaljhandel, utökad service, icke störande verksamheter och goda mötesplatser.

kommer tätorternas centrala delar att utvecklas och få fler besökare och
boende, vilket innebär ett bättre utnyttjande av den befintliga servicen
och möjlighet till utbyggnad och förbättrad service.

att pojkar/flickor, män och kvinnor ska ha lika möjlighet att utöva sina
fritidsintressen , att traditionella pojk- och flickidrotter ska ha samma
tillgång till lokaler och utbud och att tillgängligheten till fritidsaktiviteterna ska vara god t ex genom belysning och bra gång- och cykelvägar.
att omfattande, storskalig och skrymmande verksamhet samt sällanvaruhandel som kräver skyddsavstånd, transporter och stora parkeringsytor lokaliseras till verksamhetsområden längs med väg E4.
att fortsatt verksamhetsutbyggnad vid trafikplats 73 i Skånes Fagerhult
och vid trafikplats Skåneporten i Örkeljunga möjliggörs.
att nya verksamhetsområden sydväst om väg 24 vid Skåneporten
samt ett mindre verksamhetsområde invid väg 24 vid norra entrén till
Örkelljunga tätort möjliggörs.
att möjligheten till nya verksamhetsområden utreds vid Vedbyvägen/
väg E4 utanför Örkelljunga tätort, vid trafikplats 71 norr om Eket och vid
trafikplats 70 söder om Eket.
att driften i jord- och skogsbruket säkras och utformas med hänsyn till
friluftslivets-, naturmiljöns- och kulturmiljöns intressen.
att avverkning vid nybyggnation genomförs med stor hänsyn till landskapsbilden och skogsbruket.

kommer handeln i de större tätorternas centrum att stärkas.
kommer skolor, arbetsplatser, rekreationsområden, turistattraktioner ,
fritidsaktiviteter m.m. att bli mer tillgängliga för alla människor.
kommer, med goda mötesplatser, möjlighet till socialt umgänge att öka.
kommer alla oavsett ålder eller kön att kunna utöva sina
fritidsaktiviteter.
kommer större verksamheter och skrymmande sällanvaruhandel att få
fina transport-, expansions- och exponeringsmöjligheter vid väg E4.
kommer det nya verksamhetsområdet vid Skåneporten längs med väg
E4 att till viss del påverka natur- och friluftsområdet Lärkesholm.
kommer verksamheter som kräver skyddsavstånd att hamna tillräckligt långt från boende men ändå nära arbetskraft, service och
kollektivtrafik.
kommer nya trafiklösningar att behöva prövas vid korsningen
Vedbyvägen/väg E4, vid trafikplats 71 och längs väg 24 vid norra entrén
till Örkelljunga tätort.
kommer det södra verksamhetsområdet i Eket att inverka på ett
fornlämningsområde.
kommer den biologiska mångfalden att säkras i skogen.
kommer den för Skåne unika landskapsbilden, skogsbygden, att
bevaras.

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.

kommer utvecklingen på landsbygden att främjas.

att upplevelsestråken vidareutvecklas och marknadsförs t.ex. genom
kommunens hemsida, kartmaterial med fornlämningar, kultur- och
naturmiljöer et.c. beskrivna och utmärkta och genom komplettering av
infrastrukturen för att få sammanhängande vandringsleder, cykelvägar,
ridleder, turistleder o.d.

kommer fler näringsidkare, invånare, besökare och turister att lockas till
kommunen.

kommer kommunens attraktionskraft ytterligare att förbättras och
kommunen bli mer känd.
kommer skolan och förskolan att kunna erbjuda ännu kreativare och
upplevelserikare utbildningar och utbildningsmiljöer.

att kommunens sjöar görs mer tillgängliga genom fler möjligheter till
utblickar ut över sjöarna och stråk till och runt sjöarna.
att ett gott och brett samarbete med markägare, intresseorganisationer, olika kommunala nämnder, näringsliv, länsstyrelsen, Region
Skåne, Skogsstyrelsen, LRF o.s.v. eftersträvas vid arbetet med
upplevelsestråken.
att ett tillgänglighetsprogram tas fram och genomförs senast år 2010.

kommer kommunen bli mer tillgänglig för invånare och besökare och
plan- och bygglagen att uppfyllas.
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Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet
Kapitlet Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet redogör för risk- och krishantering, restriktioner och
avstånd, miljökvalitetsnormer, riksintresse för totalförsvaret, miljökvalitetsmål, miljöbedömningoch miljökonsekvensbeskrivning.

Risk- och krishantering

Räddningstjänst och krisledning
Kommunen har sedan 1999 ett avtal med
Ängelholms kommun om att administrera räddningstjänsten i Örkelljunga. Avtalet innebär att
Ängelholm tillhandahåller personal för att möta
samhällets krav såsom räddningschefer med brandingenjörskompetens och operativ, kvalificerad ledningspersonal. Räddningsstyrkor (1 befäl
och 4 brandmän) finns i Örkelljunga och Skånes
Fagerhult (2007) med anspänningstid (från larm
till utryckning från brandstation) om 5 min. Dessa
verkar i hela kommunen och i trängande fall samverkar hela nordvästra Skåne.
Ett handlingsprogram för räddningstjänst och
skydd mot olyckor1 som beskriver kommunens arbete enligt lagen om skydd mot olyckor,
är fastställt av kommunfullmäktige 2004-11-23.
Handlingsprogrammet omfattar både förebyggande åtgärder och räddningstjänst när olyckan väl
har inträffat.
Etablering av nya verksamheter och tätortsutbyggnad bör, ur räddningstjänstsynvinkel, så långt som
möjligt ske utmed E4:ans sträckning. Den något
längre insatstiden till samhällena Eket, Åsljunga
och Skånes Värsjö kan kompenseras med bättre
byggnadsteknisk brandskydd och ett väl utvecklat
systematisk brandskyddsarbete.

Samhället är sårbart för olika typer av störningar i fred, kris och krig såsom vatten-, el- och teleavbrott. Kommunstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i kommunen. Kommunen
har därför upprättat en krisledningsplan antagen i kommunfullmäktige i februari 2007 som reglerar krisledningsarbetet så att kommunstyrelsen snabbt ska kunna ta ansvar i en krissituation.
Kommunens krisledningsplan har som mål att
kommunen så långt som det är möjligt ska fungera normalt men ytterst värna om befolkningen och
dess livsuppehållande behov av skydd, dricksvatten och livsmedel.

Risk- och krissituationer
För att möta möjliga risker och krissituationer
måste även den fysiska planeringen arbeta med
riskhantering. Riskbegreppet har under åren vidgats och omfattar2
• naturrelaterade risker (storm, översvämning, skogsbrand, klimatförändringar m.m.)
• tekniska risker (industrianläggningar, utsläpp farliga ämnen, olyckor med farligt gods)
• sociala risker (sabotage, kriminalitet o.dyl.)

Risk- och sårbarhetsanalys
Örkelljunga kommun har även upprättat en Riskoch sårbarhetsanalys (2007)3. Riskgruppen i
Örkelljunga identifierade 90 risker. Därav var 43
risker sällsynt förkommande, 32 återkommande och 12 ofta förekommande. Bland de 10 risker som fick högst risknivå var 7 stycken inom
huvudkategorin olyckor och syftar på transportolyckor på farligt gods vägar (E4 och Rv24).
Sammanfattningsvis har alla risk- och skyddsobjekt i kommunen samlats på karta. (Se karta nr 36
och 37.)
Några faktorer behandlas ingående i Risk- och sårbarhetsanalysen och redogörs därför inte fullständigt i översiktsplanen (ÖP07).

Sk Fagerhult

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

Åsljunga

Örkelljunga

Eket
0-9 min

0

5 km

Karta nr 35. Ankomsttid efter utryckningslarm till räddningstjänst
(Örkelljunga kommun 2004).
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1. Kommunfullmäktige har 2004-11-23 § 153. Handlingsprogram för räddningstjänst och skydd mot olyckor.
2. Ur riskhantering i översiktsplaner. Räddningsverket R16-264, 2004.
3. Örkelljunga kommun (2007) Risk- och sårbarhetsanalys.
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hav och riktigt stora sjöar. I kommunens Risk och
Sårbarhetsanalys från 2007 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. Några händelser med sådana olyckor är
inte kända i kommunen.

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

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

Extremt mycket regn
I Örkelljunga föll 99 mm på ett dygn i Juni 2007 - en ovanligt stor vattenmängd som orsakade problem med kanalisation dock ej någon översvämning i större utsträckning.
Pinnån, Rössjöholmsån, Bäljane å, Stensån och Smedjeån
nämndes som hög till extremt höga flöden. SMHI 20071
Mindre och medelstora vattendrag i området steg
till höga eller mycket höga nivåer. Extrema flödesnivåer, flöden med återkomsttider på 50-70 år, inträffade i en del vattendrag.
Karta nr 37. Alla Skyddsobjekt (ur Risk- och sårbarhetsanalysen)

Klimatförändringar
Världen har under de senaste åren drabbats av
större och mindre naturrelaterade krissituationer
vilket resulterat i ekonomiska förluster, miljökonsekvenser och svåra skador på infrastrukturen. I
takt med att klimatet förändras behöver samhället
ta hänsyn till dessa förändringar och anpassas för
att minska sårbarheten.
Enligt prognos av SMHI beräknas den maximala
nederbörden under 7 sammanhängande dagar öka
mellan 5 och 10 % till år 2010 och med upp till 20
% till år 2100. Hela årsnederbörden beräknas öka i
sydvästra Götaland med omkring 15 % till år 2100.

Översvämning, ras och skred
I Örkelljunga kommun har historiskt sett inga betydande översvämningar, ras eller skred inträffat.
Förklaringen till detta ligger i kommunens topografi, jordarter och placering i inlandet långt från

För Örkelljunga kommuns del innebar det att fotbollsplanen vid Åsljungasjön samt delar av golfbanan i Eket fick då problem med högt vattenstånd.
Delar av kommunens spill- och dagvattenledningsnät fick lindriga översvämningsproblem i områden
utmed Pinnåns lopp genom kommunen.

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

1. Extrem nederbörd definieras av SMHI som 24-timmarsmängder på minst 90 mm över en area om 1000 km² eller antalet regndagar med 40 mm per dygn.
2. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin.

51

MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH SÅRBARHET
Storm
Örkelljunga kommun är känslig för stormar, särskilt i kombination med snö. Granskogsbeståndet
i kommunen blev hårt drabbat när stormarna
Gudrun drog fram 2005 och Per 2007. Gudrun
och Per orsakade elavbrott i många hushåll under de första dygnen. Elförsörjningens återhämtningstid uppgick på vissa platser under stormen
Gudrun till ungefär en månad. E.ON. ansvarar för
el-försörjningen i Örkelljunga kommun.

Markradon
Mätningar av markradon och geologisk 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 markradonhalten undersökas

Restriktioner och avstånd
Farligt gods

Vid Skåneporten finns en uppställningsplats för
farligt gods och väg E4 och 24 är farligt godsvägar.
Från väg E4 och väg 24 bör därför vid nybyggnation ett skyddsavstånd beaktas, beroende på vilken aktivitet/verksamhet som avses uppföras, se
illustration nr 1 och karta nr 38.

Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligtgodsväg och järnväg.
Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens
placering. En och samma markanvändning kan därigenom
tillhöra olika zoner.

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

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

Banverket1 redovisar ett minsta avstånd
mellan järnväg och väg som utgörs av dels ett
tvingande grundvärde beroende på elsäkerheten och dels ett rekommenderat värde beroende
på hastigheten. Mellan väg E4 och den föreslagna
Europabanan rekommenderas enligt ovanstående
kriterier ett avstånd på 25 meter.
Örkelljunga kommun berörs av skyddsområdena för Halmstads flygplats, Ljungbyheds flygplats, Kristianstads flygplats och Ängelholms
flygplats. Planerade objekt över 40 meters höjd
ska anmälas och hindermarkeras i enlighet med
Luftfartsstyrelsens föreskrifter2.

Riskhantering i detaljplan (2006). Se illustration nr 1.

Illustration nr 1. Riskhantering i detaljplan. Länsstyrelsen i Skåne, Stockholms och V. Götalands Län (2006).
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1. Banverket (2007). Minsta avstånd mellan väg och järnväg.
2. Bestämmelser för civil luftfart-flygplatser (BCL-F), kapitel 4.1.
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Fagerhult 1:69

E4

24
Åsljunga 74:1

114
Harbäckshult 9:19

Hjälmsjötippen
Grytåsatippen

24
B-anläggningar

Eket 1:44

C-anläggningar
Farligt godsled
Uppställningsplats
för farligt gods
Bensintank
Gamla avfallsupplägg

Västrarp 2:9

E4

Karta nr 38. Befintliga restriktioner och avstånd; farligt godsvägar och uppställningsplats för farligt gods, brandfarlig vara, B- och C-anläggningar enligt Miljöbalken och gamla avfallsupplägg med namn (Örkelljunga kommun 2007).

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

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

• A-anläggningar tillståndsprövas av miljödomstolen i Växjö.
• B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne
län.
• C-anläggningar ska anmälas till kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Utöver B- och C-anläggningar finns det även andra
verksamheter med risker i kommunen såsom mindre bensinstationer, djuranläggningar, täkter m.m.
som kräver skyddsavstånd eller har andra restriktioner se vidare under rubriken Naturtillgångar
och i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

Förorenade områden
På karta nr 38 redovisas var äldre avfallsupplag
är belägna. Några andra förorenade områden är
inte kända. Givetvis måste lämpligt avstånd och
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restriktioner till dessa äldre avfallsupplag prövas vid nyetablering av bostäder, verksamheter etc
Inventering har skett av nedlagda bensinstationer
och sågverk och vid behov har sanering skett.

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

Inom de på karta nr 39 utvisade området finns objekt av riksintresse, då de är hemliga till både plats
och verksamhet, kan de inte redovisas mer än som
ett stort område1. Försvarsmakten har som krav
att kommunen samråder med försvarsmakten gällande alla förändringar för nyetablering inom riksintresseområdet d.v.s. förhandsbesked, nya detaljplaner och bygglov.
Dessutom ska vid uppförande av vertikala hinder
högre än 20 meter i hela kommunen alltid sändas
för samråd då de kan vara tele- eller flyghinder.

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

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

Ovanstående riktlinjer måste efterlevas t.ex. vid
detaljplaneframtagning.

Sk Fagerhult

24

Åsljunga

E4
114

Örkelljunga

skjutbana
bullermatta över flygfält

Eket

upp till 100m från väg kan
ljudnivåer över 55dBA uppnås
upp till 150m från väg kan
ljudnivåer över 55dBA uppnås

samrådsområde försvar
Källa: försvarsmakten
0

5 km

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

Miljökvalitetsnormer
För att skydda människors hälsa och miljö finns
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna gäller fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt
utomhusluft där halterna av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar och ozon kontrolleras.
Förutsättningarna för god miljökvalitet är bra i
Örkelljunga kommun då det inte finns några verksamheter med betydande utsläpp. Ved- och oljeeldning kan dock ge utsläpp, ohälsosamma för människor och djur. Kommunen har inga fiskevatten
som omfattas av miljökvalitetsnormerna.
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1. Försvarsmakten, Södra Skånska Regementet (2006). Samrådsområde.
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Källa:Vägverket region Skåne och ÖP90

Karta nr 40 Befintliga områden med buller (2006 och 1991).
Vägtrafiken är den dominerande bullerkällan vid höga bullernivåer i invånarnas
boendemiljö. Bullret kommer från den på riksvägarna stora trafiken. Vägverket
Region Skåne har gjort en schematisk uppskattning av vilka vägområden i länet
som på olika avstånd ger ljudnivåer över 55 dB(A).Här har dock varken hänsyn
tagits till naturliga höjdskillnader eller redan uppbyggda bullerskydd.
Vägverket Region Skåne (2006). Underlagsmaterial för samhällsplanering.

Efter invigningen av motorväg E4 och omdragningen av väg 24 har en betydande minskning av
antalet personer som blir utsatta för höga bullernivåer kunnat observeras då trafiken flyttats utanför
kommunens tätorter. Även luften i tätorterna har
förbättrats.
Det är undantagsvis som bullret från industriell verksamhet överskrider gällande normer i
Örkelljunga kommun (2007). Vid sportflygfäl-
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tet i Skånes Fagerhult kan vid vissa tider observeras höga bullernivåer, se karta nr 40. Reglering av
skjuttider har gjorts vid skjutbanan i Svinstorp för
att minska störningarna för kringboende.

Miljökvalitetsmål
De 16 nationella miljökvalitetsmålen antogs 1999
av riksdagen. Miljökvalitetsmålen har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var
och av vem det bedrivs. I Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram preciseras miljökvalitetsmålen för Skåne län1. Kommunerna har lokalt ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har ett
ansvar för den lokala anpassningen av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

De övergripande miljökvalitetsmålen för
Örkelljunga kommun är enligt förslaget:
• begränsad klimatpåverkan
• frisk luft
• bara naturlig försurning
• giftfri miljö
• skyddande ozonskikt
• säker strålmiljö
• ingen övergödning
• levande sjöar och vattendrag
• grundvatten av god kvalitet
• myllrande våtmarker
• levande skogar
• ett rikt odlingslandskap
• en god bebyggd miljö
I förslaget redovisas även delmål, samt vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla dem. Flera av
miljömålsrapportens2 mål och åtgärder finns medtagna i översiktsplanen i respektive kapitels beskrivning, ställningstaganden och konsekvenser.

Miljöbedömning
Översiktsplanen bedöms få en betydande påverkan
på miljön därför ska en miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Kommunen tar ställning för att bostadsutbyggnad
ska gå före strandskyddet runt de tätortsnära sjöarna Hjelmsjön (inklusive en liten del av Pinnån),
Fedingesjön och Åsljungasjön.

Hjelmsjön.

Kommunen tar ställning för en tågstation och därmed Europabanans dragning genom kommunen, vilket innebär att stora geografiska områden berörs och att det finns motstridiga allmänna
intressen.

Kommunen har tagit fram ett förslag till kommunala miljömål som beräknas bli antaget i kommunfullmäktige under 20082. Det är främst framtagandet av omfattande policys och strategier samt
frågor som inte är aktuella för vår kommun som
har strukits i jämförelse med de regionala och nationella måldokumenten.

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

Aktuella åtgärder för miljöanpassade transporter
och vattenförsörjning har arbetats in i lämpliga kapitel i översiktsplanen istället för att redovisas särskilt här eftersom det bedöms mer sanolikt att förslagen då tas i beaktande.

Kommunen tar ställning för en mindre omdragning av väg 24 i Örkelljunga som påverkar naturoch kulturmiljön i området.

Miljövårdsarbetet innebär tillkomst av ett stort antal nya arbetsuppgifter/målsättningar att förverkliga. För att vår lilla kommun ska kunna klara detta bedöms det nödvändigt att gå fram stegvis.

Miljökonsekvenserna redovisas nedan samt i respektive ÖP07-kapitel där även sociala- och ekonomiska konsekvenser redovisas. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad enligt Miljöbalkens
föreskrifter3.

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram.
2. Örkelljunga kommun. Åtgärdsprogram för miljömål, ej antagen (2007).
3. Miljöbalken kap. 6 § 12

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
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Översiktsplanen syftar till att medge en expansion
av boende och verksamheter utmed den ryggrad
som löper genom kommunen och förbinder dess
fem största tätorter. Värdefulla natur- och kulturmiljöområden samt tysta och oexploaterade områden avses bevaras intakta. Enstaka byggnader på
landsbygden kan dock tillåtas efter prövning avseende skyddsbehoven på platsen.
Under rubriken Risk- och krishantering och i respektive tätortskapitel har en översiktlig redogörelse gjorts med avseende på översvämningsriskerna i kommunen. Ställningstagandena för
framtida tätortsutbyggnad bör enligt dessa redogörelser inte beröras av några översvämningsrisker.
Redogörelsen är dock översiktlig och inte tillräcklig för att kunna ge en rekommendation för lägsta
byggnadsplacering. Noggrannare undersökningar
vid bygglovs- och detaljplaneprövningar nära vatten bör därför krävas.

la om till miljöanpassade fjärrtransporter, d.v.s.
tåg istället för flyg och bil, behöver vi reservera ett
stråk som gör det möjligt att passera vår kommun
med minsta möjliga störning. Ett läge utmed motorvägen är därför föreslaget så långt det är möjligt
men den sydligaste sträckan måste tyvärr dras genom ett område som är ganska oexploaterat, eftersom motorvägen byter riktning mer än tågbanan
klarar att följa. Dragning genom värdefulla naturoch kulturmiljöområden (Ingeborrarp, Rya etc.)
undviks dock i planerad sträckning liksom större
påverkan på befintlig bebyggelse.
Europabanan kommer med föreslagen sträckning
att tangera naturområdet Lärkesholm, men inte
beröra de känsligaste delarna förutom genom buller vid tågpassager. Tänkt tågstation berör inte heller känsliga delar av Lärkesholmsområdet.

Sannolik utveckling om ÖP07 inte
genomförs
Utan de förslag till förändring som finns i översiktsplanen (ÖP07) åstadkoms ingen medveten
satsning på koncentrering av tätortsutbyggnaden till ryggraden. Inte heller utvecklas kollektivtrafiken och gång- och cykelstråken. Resultatet
blir att kommunen fastnar i ett större bilberoende för att klara våra transporter och pendling.
Detta ger en höjning av halten luftföroreningar.
Om Europabanan inte blir av kommer vissa områden att slippa en bullerkälla, men vi missar också
möjligheten att få regional tågförbindelse och att
minska utsläppen från vägtrafiken.
Även satsningen på upplevelsestråk, som lyfter fram kommunens fina natur och kultur, uteblir.
Därmed minskar möjligheterna att erbjuda naturupplevelser för bofasta och turister samt i utbildningssyfte. Detta är ur folkhälsosynpunkt negativt
och den minskning av slitaget på naturen som det
medför bedöms ha marginell betydelse.
Bevarandet av befintligt strandskydd bedöms
inte innebära större fördelar för naturmiljön än
en varsam exploatering efter detaljplaneläggning
som styr upp markanvändningen och hittills t.o.m.
har visat sig ge en utökning av strandskyddet som
resultat.

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

Strandskydd
En annan tydlig miljöpåverkan är avsikten att
pröva bostadsbebyggelse inom strandskyddsområde för att om lämpligt släppa fram bebyggelse vid Hjelmsjön inklusive en liten del av Pinnån,
Fedingesjön samt på sikt även vid Åsljungasjön.
Detta innebär prövning av bostäder inom strandskyddsområde runt tre av kommunens över 20
sjöar d.v.s. ca 35 km av kommunens ca 254 km
strandskyddsområde.
Det är dock inte fråga om att göra all mark inom
dessa ca 35 km strandskydd byggbar utan en differentiering av den teoretiska 100 meters linjen för strandskyddet så att mark utanför linjen
som mer lämpar sig som naturmark beläggs med
strandskydd och mark inom strandsskyddsområdet t.ex. en höjd som lämpar sig för bostäder får
bebyggas. Det är inte heller fråga om att utestänga
allmänheten från strandområdet. ÖP07:s genomförande innebär tillgänglighet till strandpromenad
runt alla kommunens sjöar.
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Särskilda skäl
Kommunen anser att det allmänna intresset att
vilja bo vattennära t.ex. runt dessa tre, ur hållbar
samhällsbyggnadssynpunkt strategiskt liggande
sjöar, bör väga tungt. Dessa tre sjöar ligger i tätorter längs med ett sedan hundratals år ianspråktaget stråk ”ryggraden”. Längs detta historiska stråk
gick/går den gamla Kungsleden, Stockholmsvägen,
Riksettan gamla E4an och nu den nya väg E4.
Längs stråket gick, med ännu större inverkan på
ianspråkstagande av marken, för verksamheter,
bostadsbebyggelse m.m. i tätorterna, den gamla järnvägen vars banvall fortfarande är ett tydligt
fysiskt spår i miljön. Banvallen används idag som
lednings-, gång- och cykelstråk.
Att ange mer detaljerade särskilda skäl som kan
motivera dispens från strandskyddet i enskilda fall
och i kommande detaljplaneområden är svårt att
göra på översiktsplanenivå utan kommer att utvecklas vidare i fördjupningar och detaljplaner.
I de senaste årens antagna detaljplaner i kommunen har strandskyddet totalt utökats inte
minskats efter lämplighetsprövning i detaljplaneprocesserna. Ett exempel är detaljplanen för
Hjelmsjöstrand i vilken den strandskyddade
marken har utökats betydligt. De områden för tät-

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

Befintliga miljöproblem
Den miljöpåverkan som kan avläsas i kommunen
hänger samman med försurande nedfall och andra
miljöskadliga ämnen, vilka till största delen kommer från källor utanför kommunens gränser, samt
buller. En hel del genomfartstrafik passerar genom
kommunen på E4 och väg 24 och i detta fallet har
vi utsläpps- och bullerkälla på nära håll. Genom
att våra marker är kalkfattiga blir mark och vattendrag extra påverkade av det sura nedfallet.
Sjöar och vattendrag behöver i vissa fall kalkas för
att fisk och andra organismer ska överleva. Även
öppen mark och skog behöver tillskott av kalk och
mineraler för att ge god avkastning.
Kommunens företag bedöms inte bidra till någon
betydande negativ miljöpåverkan. Hushållens vanor bedöms vara av större betydelse för miljöpåverkan lokalt. Utsläppen från var och en varierar
stort beroende på vad vi köper, hur vi reser, hur vi

Bostadsområdet Hjelmsjöstrand innan villorna börjar byggas. Foto Stanislav Pytel.
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förbrukar energi och hur vi tar hand om vårt avfall. Avloppsrening och avfallshantering är väl utbyggt och ger förutsättningar för hantering med
liten miljöpåverkan. Kollektivtrafiken behöver förbättras rejält för att minska bilberoendet och cykelvägnätet behöver förstärkas för att uppnå säkra,
gena, sammanhängande cykelvägar, som alternativ
till bilkörning.
Natura 2000-områden eller skyddsvärda områden i kommunens Naturvårdsplan bedöms inte nu
(2007) vara utsatta för hot av miljöpåverkan av någon lokal eller fjärran utsläppskälla.

Beaktande av miljökvalitetsmål
Beträffande målet Begränsad klimatpåverkan
tar översiktsplanen hänsyn till föreslagna åtgärdsförslag om bättre kollektivtrafik och säkra gångoch cykelvägar.

munens lokala miljömålsdokument en hel del åtgärder som inte kan regleras genom översiktsplanen utan genom tillsyn och ändring av rutiner.
Även miljömålet Skyddande ozonskikt innehåller inga mål som märks av i översiktsplanen.
Målet Säker strålmiljö innehåller krav på försiktighetsmått så att skolor, förskolor och bostäder inte hamnar nära el-anläggningar eller kraftledningar för att undvika förhöjda magnetfält
för människor. Problemet är uppmärksammat i
översiktsplanen.
De flesta av målen i Ingen övergödning uppfylls
via tillsyn och information, men viss hänsyn tas
också vid bedömning om lämplig lokalisering för
olika verksamheter vilket styrs översiktligt genom
ställningstagandena i översiktsplanen.
Målet Levande sjöar och vattendrag berörs en
hel del i översiktsplanen och går hand i hand med i
kommunen föreslagna miljömål.
Flera av delmålen för Grundvatten av god kvalitet återfinns i översiktsplanen genom angivande
av skyddsvärda framtida grundvattentillgångar.
Beträffande målet Myllrande våtmarker finns
skyddsvärda våtmarker tydligt angivna i översiktsplanen med särskilt angivande av att naturreservat
bör bildas för Stensmyr.
Även målet Skyddsvärda skogar innehåller delmål som inte regleras genom översiktsplan
utan med skötselrutiner, se vidare i kommunens
Naturvårdsplan. Redovisning av skogsbestånd
och nyckelbiotoper är dock medtaget i ÖP07 och
beaktas vid val av mark för exploatering, se bl.a.
kap. Värdefulla områden och miljöer.

Gång- och cykelväg.

Målet Frisk luft ska uppfyllas genom krav på åtgärder som begränsar utsläppen från befintliga
och nyinstallerade eldningsanordningar för fastbränsle samt bevakning av att bästa möjliga teknik används vid omprövningar av verksamheter.
Frågorna kommer därför att beaktas vid detaljplaneläggning förutom vid tillsyn och enskild prövning av ärenden.
Som åtgärder för att nå målet Bara naturlig försurning föreslås i kommunens miljömålsarbete
fortsatt kalkning av försurningsdrabbade sjöar och
vattendrag samt högre andel lövträd i kommunala skogar. Styrningen genom översiktsplanen blir
därmed liten.
För att nå målet Giftfri miljö föreslås det i kom-
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Målet Ett rikt odlingslandskap fokuserar i
både delmål och översiktsplan mycket på pågående inventering i kommunen av natur- och kulturmiljöerna i det öppna landskapet. Se vidare i kap.
Värdefulla områden och miljöer där bl.a. arbetet
med Naturvårdsprogrammet är beskrivet.
För målet God bebyggd miljö finns flertalet
kopplingar mellan lokala delmål och översiktsplanen såsom tätortsutveckling kring goda kollektivtrafiklägen, skydd av bullerfria områden, tillgänglighet, skydd av kulturmiljöer och kulturellt
värdefulla byggnader och kontroll av markradonförekomst vid nybyggnation.

Betydande miljöpåverkan
Här följer en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimat-
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faktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa
miljöaspekter:
Föreslagna åtgärder i översiktsplanen bedöms, förutom för del av Europabanan, inte medföra betydande miljöpåverkan på någon av de faktorer som
räknas upp i föregående stycke. Den södra delen av Europabanan som avviker från samlokalisering med motorvägen bedöms utgöra ett intrång
som främst omfattar bullerstörning och landskapsbild. På vissa platser tangerar banan värdefulla naturområden som är skyddade i kommunens
Naturvårdsplan.

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

Förebyggande av negativ miljöpåverkan
Stort hänsynstagande till skyddsvärda lokala faktorer vid upprättandet av detaljplaner för
nya områden för bostäder och företag eller andra
verksamheter bör utan svårighet förhindra betydande miljöpåverkan i de områden som är tänkta för framtida exploatering. Inga svårlösta konflikter kan för närvarande förutses. I framför allt
Europabanans närhet till bebyggelse bör bullerskyddsåtgärder vidtas.
Här följer en sammanfattande redogörelse för
hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes.
Vid planering av nya områden för boende och
verksamheter samt Europabanan har avstämning gjorts mot kommunens Naturvårdsplan,
Boverkets m fl skrift Plats för arbete, Vägverkets
norm om 60 m till ny bostadsbebyggelse från
väg för farligt gods, 50 m till byggnader från väg
E4 och 30 m från väg 24 och väg 114. Områden
med stort naturvärde har undantagits från
tätortsexploatering.
Buller från annat än trafik t.ex. skjutbanor och
flygfält har också spelat in i val av nya områden
för boende. En skyddszon har även lagts runt större befintliga verksamheter för att undvika framtida störningsproblem för närboende och möjliggöra

viss expansion för verksamheterna. Områden med
troliga fornlämningar har också undantagits för
tätortsexploatering.
En mindre del av strandskyddsområden, som
ligger kollektivtrafik- och servicenära i tätorterna
längs med ryggraden, har bedömts kunna tas i anspråk för bostadsområden utan att det ger påtaglig
negativ inverkan på naturmiljön eller tillgängligheten för allmänheten.

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

Sammanfattning av miljökonsekvenser
Översiktsplanen är anpassad till en mindre befolkningsökning per år och därmed en viss utökning av områden för bostäder, företag och andra
verksamheter.
Expansionen lokaliseras främst till den ryggrad
som förbinder kommunens 5 tätorter med huvudsaklig ökning kring största tätorten Örkelljunga.
De nya områden som tas i anspråk innebär inga
betydande konflikter med natur- eller kulturmiljöintressen. I tysta och relativt opåverkade
områden på landsbygden kan nya bostadshus,
upp till ett fåtal, tillåtas om så prövas lämpligt.
Verksamheter som tydligt ändrar befintliga förhållanden kan ej tillåtas här.
Europabanan för höghastighetståg och regional
tågtrafik med station i Örkelljunga tätort bedöms
kunna etableras i kommunen och ge bidrag i form
av klart förbättrad kollektivtrafik och förbättrad
miljö p.g.a. minskad biltrafik, lastbilstrafik och flyg
vilket bedöms fördelaktigare än den negativa påverkan som etableringen medför.
Märkbar negativ miljöpåverkan i kommunen beror
till största delen på långväga utsläpp samt utsläpp
från genomfartstrafiken på riksvägarna. Den ger
sig till känna genom främst försurningssymtom på
mark, grundvatten och ytvatten.

Ställningstaganden och konsekvenser
För ställningstaganden och konsekvenser gällande
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet, se nästa sida.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

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

kommer antalet olyckor att kunna minimeras.

att gällande restriktioner och skyddsavstånd till farligt godsleder
beaktas.
att Boverkets rekommenderade skyddsavstånd till verksamheter
beaktas.
att gällande byggnadsfria avstånd till väg beaktas.
att Risk- och sårbarhetsanalysen beaktas vid planering och beslut.
att ett underlag som redogör för den lokala översvämnings-, ras- och
skredsrisken krävs vid nybyggnation nära sjöar och vattendrag.

kommer inga nya bostadsområden att bli utsatta för buller och risker
från farliga verksamheter, farligt godsolyckor och dylikt.
kommer ett bättre kunskapsunderlag att finnas för bättre ställningstaganden gällande mark- och vattenanvändning.
kommer det att bli effektivare och säkrare att ta bygglovsbeslut och ta
fram nya detaljplaner invid sjöar och vattendrag.
kommer mark med översvämningsrisk nära sjöar och vattendrag inte att
bebyggas.

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

kommer den kommunaltekniska försörjningssäkerheten att öka.

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

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

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

kommer försvarsmaktens, telekommunikationens och flygets intressen
att tillgodoses.

att Naturvårdsverkets rekommendationer om bullernivåer, utomhusluftsvärden beaktas.

kommer kraven som miljökvalitetsnormerna ställer att uppfyllas.
kommer iaktagandet av gällande miljökvalitetsnormer att tillgodoses.

att fortsatta mätningar görs av PM10.
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att förslaget till lokala miljökvalitetsmål färdigställs och beaktas.

kommer kommunens lokala miljökvalitetsmål att uppfyllas.

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

kommer byggnationen att vara snabbt tillgänglig vid behov av
räddningstjänst.

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

kommer möjligheten till fortsatt utveckling av miljövänliga kollektiva
kommunikationer att öka.
kommer eventuellt en viss lokal minskning av strandskyddet att ske
men med tanke på kommunens relativt rikliga tillgångar på strandskyddat område bör inverkan på det rörliga friluftslivet och djur- och
växtlivet , i kommunen som helhet, dock kunna anses som begränsade.
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Tätorter
Här redovisas Örkelljunga kommuns fem största tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har
mer än 100 invånare. De ligger samtliga längs med
ryggraden; Örkelljunga, Skånes Fagerhult,
Åsljunga, Eket och Skånes Värsjö. I dessa tätorter ligger även den huvudsakliga servicen, kollektivtrafikstråken och övrig infrastruktur, vilket
gör dem lämpliga för tätortsutbyggnad.

SKÅNES FAGERHULT
SKÅNES VÄRSJÖ
ÅSLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
EKET

Tätortsbebyggelsen är tänkt att ske successivt med
tätorternas centrum i mitten och genom förtätning
av befintlig bebyggelse som en viktig möjlighet. En
framtida vision är att utveckla kommunens tätorter och deras utbyggnad längs pärlbandet, ryggraden mot en ”bandstad” med en effektiv kollektivtrafik. Detta centrala stråk fortsätter sedan norrut
mot Markaryd och Stockholm och söderut mot
Östra Ljungby, Helsingborg och Öresundsregionen.
En övergripande attraktion är att få bosätta sig
runt någon av de tätortsnära sjöarna helst med utsikt över sjön! Detta är positivt men påverkar både
strandskydd, allemansrätt och risken för översvämningar vilket beskrivs på flera ställen i ÖP07.
För mer information om det som behandlas i de
olika tätortskapitlen se respektive ämneskapitel
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse, Infrastruktur, Näringsliv, turism och
service samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Örkelljunga

Tätorterna ligger som ett pärlband längs ryggraden.

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

Skåneporten
Hjelmsjön

Industriområde

Centrum
Simhall

Idrottsplaner

Flygfoto över Örkelljunga tätort. Foto Stanislav Pytel.
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att invånarantalet i tätorten ska öka med i genomsnitt med ca 100 invånare per år fram till år
2030, för att uppnå det underlag som krävs för den
service som förväntas av en liten stad.
Örkelljunga tätort präglas av en varierad topografi. Örkelljungas omgivningar, liksom vissa tätortsnära områden, erbjuder rika möjligheter till
rekreation i en omväxlande och vacker natur t ex
Hallandsåsen med Skåneleden, Grytåsa strövområde, Lärkesholmsområdet och Sonnarpsbacken.
Planer finns att knyta Grytåsa och Hjelmsjön
till Skåneleden längs med Lärkesholmsån.
Värdefulla rekreations- och naturområden beskrivs i kap. Värdefulla områden och miljöer.

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

Fritidsanläggningar
I Örkelljunga finns campingplatser, bangolf, tennis, kanot, rodd, bad och fiske. Vidare finns ett antal fritidsanläggningar i och i anslutning till tätorten. Sålunda kan nämnas idrottsplats med
matcharena och träningsplaner för fotboll, orienteringsmöjligheter, squashhall, miniracingbanor, två
idrottshallar, simhall med bowlinghall, motionshallar och motionsslinga (2007). Dessutom finns
det en kanot- och roddstadion vid Hjälmsjön med
en 2 km lång bana, där nationella och internationella tävlingar hålls.

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

Värdefulla kulturmiljöer och byggnader
År 1975 påbörjades en kulturmiljöinventering av
Örkelljunga tätort, se karta nr 41. Inventeringen
visar det samlade byggnadsbeståndet från i huvudsak tiden före 1950. En sammanvägning av
de tre begreppen egenvärde, miljövärde och ålder
har utgjort grunden för en indelning i tre grupper;
klass 1 byggnad eller miljö av omistligt värde, klass
2 byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt värde och klass 3 byggnad eller miljö av kulturhistoriskt värde. Där utöver har miljömässigt värdefulla
trädgårdsanläggningar och områden med miljömässig särart lyfts fram. Inventeringen är kompletterad med text och år 1983 tryckt i en trevlig liten skrift som heter Bebyggelse och boendemiljö i
Örkelljunga1. Örkelljunga Gästgivaregård är, som
exempel, en av de byggnader som givits klass 2 i
kulturmiljöinventeringen och bör bevaras.
Nästan alla de framlyfta byggnaderna i kulturmiljöinventeringen saknar juridiskt skydd.
Örkelljunga har endast fem detaljplaner i vilka
varsamhets eller skyddsbestämmelser har givits
till kulturhistoriskt värdefulla byggnader/miljöer.
Sådant som givits skydd är byggnader, stengärden,
befintliga träd m.m. De detaljplaner som innehåller skyddsföreskrifter visas på karta nr 41.

Kulturhistoria
Örkelljunga är en värdefull kulturmiljö då den
präglas av flera historiska epoker; Småstaden har
haft funktion som kyrkby, stationssamhälle och industrisamhälle se även kap. Värdefulla områden
och miljöer. I mitten på 1800-talet låg Örkelljunga
by vid kyrkan och gästgivaregården. Kyrkans äldsta delar är troligen från 1300-talet. Av medeltidskyrkan återstår numera endast murarna i koret. Under 1700- och 1800-talet byggdes den om
i flera etapper. Kyrkan har två klockor, en tredje klocka ligger, enligt en vida spridd sägen på botten av den intilliggande Prästsjön och är upphovet till Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka se kap.
Örkelljunga kommun. I slutet av 1800-talet öpp-
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1986). Bebyggelse och boendemiljö i Örkelljunga.

Örkelljunga

Hjelmsjöstrand

Mörtstigen

Bruket

Hjälmsjön

Villa Saga

Kulturmiljö i detaljplan

Karta nr 41. Befintliga, i detaljplaner kulturskyddade, miljöer/byggnader (Örkelljunga kommun 2007).
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Karta nr 42. Befintlig bebyggelseinventering i Örkelljunga tätort ur Bebyggelse och boendemilj i Örkelljunga (Örkelljunga kulturnämnd 1983).

Enligt de statliga och regionala miljömålen och
förslaget till de kommunala miljömålen ska 25 %
av kommunens värdefulla kulturbyggnader vara
juridiskt skyddade innan år 2010. Dessutom bör
inventeringen och kulturmiljöskriften uppdateras för att kunna användas i turistnäringen, i skolundervisningen, ge ett mer komplett underlag över
vilka byggnader och miljöer som är skyddsvärda
och som hjälp vid renovering och tillbyggnad.

Bostadsområde på Hjelmsjöstrand (modellfoto 2007) .

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

beståndet. Pågående bostadsprojekt (2007) är
ett mitt i centrala Örkelljunga, Eidern, för marklägenheter och lägenheter i flerbostadshus.
Dessutom är två detaljplaner för ca 70 st. villatomter intill Hjälmsjön färdiga för genomförande; Hjelmsjöstrand och Mörtstigen.
Det finns flera möjligheter till förtätning av bebyggelsen inom den befintliga tätorten. Ett exempel är norr om gamla E4:an där utformningen av
ny bebyggelse är av stor vikt då området är en viktig entré till tätorten från väster. Ett annat är väster om Bruksvägen där den gällande detaljplanen
inte längre är aktuell att genomföra och kommunen äger marken.
Nivåskillnaderna som skiljer Örkelljunga verksamhetsområde från skogsområdet öster om rekreationsområdet Sonnarpsbacken ger förutsättningar att etablera bostadsbebyggelse även norr
om Hjälmsjön. Vacker natur, närhet till rekreationsområdet och till kollektivtrafiken på gamla
E4:an och utsikt över Hjälmsjön ger här goda boendevärden. P.g.a. buller från motorvägen är tätortsutbyggnaden begränsad söder och sydost om
Örkelljunga.
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Sjönära bebyggelse
Det finns däremot fortfarande fina möjlighet till ny
bebyggelse öster och söder om Hjälmsjön innanför bullerzonen från motorvägen. Lämpligast här
är varsam förtätning med bostäder på relativt stora naturtomter så att miljön och frihetskänslan bevaras så långt som möjligt. Bostadslägena närmast
sjön anses som mest attraktiva varför tätortsbebyggelse öster om Östra Ringarpsvägen troligen
ligger längre fram i tiden. Det är viktigt att allmänheten i framtiden får många möjligheter att gå
ända ner till vattnet och att det kommer att finnas
möjlighet att gå runt sjön. Även landskapsbilden
bör beaktas, t.ex. vackra vyer över sjön med skogsbryn i fonden och vyer från allmänna gaturum,
platser och parker ut över sjön. Landskapet har
historiskt sett varit öppnare, se kap. Värdefulla
områden och miljöer.
Hur nära vattnet bör nybyggnationen tillåtas?
Hjälmsjöns vattennivå ligger 76,6 möh. En översiktlig höjdkurveanalys visar att de allra flesta befintliga byggnader ligger över 79 möh-linjen på
kartan med något undantag på Smålandsvägen,
vid Strandhem, på Gäddstigen och på koloniområdet. Två områden, ett öster om Strandhem (86
000 kvm) och ett område i södra delen av sjön (30
000 kvm) ligger under 79 möh-linjen och kan därför vara mindre lämpade för byggnation och är
därför undantagna för tätortsutbyggnad i ställningstagandekartan. Se även kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. För vidare information se
Kartläggning av översvämningar1.

Framtidsutveckling
Den föreslagna tätortsutbyggnaden kräver utbyggt gång- och cykelvägnät och utbyggd kollektivtrafik. Det krävs bl.a. mer sammanhängande och genare gång- och cykelvägar till hållpunkter
inom småstaden och till dess närrekreationsområden och nya busshållplatser med tätare turer anpassade för arbetspendling. I Örkelljunga planeras med Europabanans sträckning en tågstation
vid Skåneporten. Det vore lämpligt att denna hamnar så nära centralortens centrum som möjligt för
att ge bästa möjliga tillgänglighet för kommunens
invånare. En utredning är upprättad2 som visar att
alla sträckningar närmare tätorten än den som är
föreslagen i karta nr 45 ger för stora höjdskillnader
för att kunna bygga höghastighetsspår och station.
Alternativt kan stationsläget placeras längre söderut vid den i utredningsområdet (se karta 45)
föreslagna trafikplatsen vid väg E4. Då förloras
dock synergieffekten med den tättrafikerade väg
24. Stationen blir en pendlarstation med pendlarparkering som lätt ska kunna nås med bil, men
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1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin.
2. Örkelljunga kommun (2005). Södra Europabanan genom Örkelljunga kommun.

det krävs god kollektivtrafik mellan tågstationen
och Örkelljunga centrum och övriga tätorter längs
ryggraden. Det är viktigt att man lätt kan ta sig de
ca 4 kilometerna mellan Örkelljunga centrum och
tågstationen med buss, taxi, till fots och med cykel
för att göra den tillgänglig för alla och för att arbeta för att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen, se
vidare i kap. Infrastruktur och Miljö, hälsa säkerhet och sårbarhet.
Örkelljunga har en god tillgänglighet med bil till
omkringliggande orter och regioner p.g.a. utbyggnaden av E4:an. Den gamla E4:an är numera en lokal förbindelseled mellan tätorterna. I Örkelljunga
har delar av väg 24 lagts om till att bli en del av
gamla E4:an. Vägen är farligt godsled som kräver skyddsavstånd och det är troligt att trafikmängden kommer att öka, se kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. För att förbättra situationen
föreslås en östligare dragning för att minska trafiken genom bostadsområdet i norra delen av tätorten, se även kap. Infrastruktur.

Örkelljunga centrum. Foto Stanislav Pytel.

Tätorten har ett gott näringslivsklimat. Flertalet
industrier är idag lokaliserade utmed gamla väg E4. Största industriområdet är Norra
Industriområdet och omfattar totalt 250 000 m².
Nya industriområden för verksamheter som kräver skyddsavstånd behövs och är lämpliga att placeras utmed väg E4 eftersom det är ett bra läge
för marknadsföring och transporter (farligt godsled). Genom placering utanför tätorten störs inte
tätortens bostadsområden av de negativa faktorer
som finns i närheten av verksamhetsområden; stora byggnader, buller, utsläpp till luft, mark och vatten m.m. Ytterligare en trafikplats från väg E4 vid
Vedbyvägen skulle kunna ge förbättrade möjligheter att bygga ut verksamhetsområden längs med
väg E4. En ny trafikplats är dock oerhört kostsam.
De föreslagna nya verksamhetsområdena kan även
nås genom att köra av väg E4 vid Skåneporten
och först köra väg 24 mot Hässleholm för att sedan vända och ta Hässleholmsvägen tillbaka mot
Örkelljunga.
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Lärkesholmsområdet är ett fantastiskt rekreations-, natur- och kulturområde. Området blir mer tillgängligt för en mycket stor grupp människor när Europabanan och en tågstation vid
Skåneporten förverkligas. Bilden ovan visar fossilt odlingslandskap i Lärkesholmsområdet.

Kommunens hjärta
Örkelljunga har en god kommunal och kommersiell service, bl.a. gymnasieskola, utbyggt bredband,
fjärrvärme och god egen dricks- och avloppsvattenförsörjning. Ett arbete med att försköna och utveckla Örkelljunga centrum har påbörjats och fortsätter nu (2007) t.ex. med bostadsexploatering i
det centrala kvarteret Ejdern.
Genom en god kollektivtrafik och gång- och cykelstråk mellan centrum och den planerade tågstationen samt att detaljhandel och service koncentreras till centrum ges förutsättningar för ett levande
och attraktivt centrum. Örkelljunga förstärks som
kommunens centralort och hjärta.
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Även väg 24 är farligt godsled, dessutom entréväg
till det befintliga Norra industriområdet. Detta gör
att också väg 24 kan vara lämplig för nya verksamhetsetableringar med placering främst invid tätortsentréerna. Det blir viktigt hur nya områden
utformas här eftersom de ger förstaintrycket till
småstaden. Läs även i kap. Näringsliv, turism och
service, Infrastruktur och Miljö, hälsa, säkerhet
och sårbarhet.
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Karta nr 43. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i
Örkelljunga tätort (Örkelljunga kommun 2007).
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 44 redovisar de befintliga statliga, regionala och kommunala intressen och regleringar
(2007) som är underlag för översiktsplanens ställningstaganden som redovisas i karta nr 45.
För ytterligare information om de olika intressena och regleringarna se respektive ämneskapitel;
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. och i Sammanfattningen.
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Karta nr 44. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Örkelljunga tätort (Örkelljunga kommun 2007).
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1 km

Kommungräns
(Källor: lst= länsstyrelsen i Skåne Län,
rs= region Skåne, svo= skogsvårdsstyrelsen,
raä= riksantikvarieämbetet,
nvp= kommunens naturvårdsplan,
inget angivet= kommunens databas)
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 45 redovisar ställningstaganden för
Örkelljunga tätorts framtida mark- och vattenanvändning, se vidare i tabellen med ställningstaganden och konsekvenser på nästa sida.
För ytterligare information om de olika ställningtagandena se respektive ämneskap. Värdefulla
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl.
och i Sammanfattningen.

Ställningstagandena för Örkelljunga tätorts utbyggnad inverkar inte negativt på något riksintresse eller regionalt eller i naturvårdsplanen
markerat natur- eller fritidsintrese, däremot påverkas strandskyddet runt Hjälmsjön och till
viss del vid Pinnån. Dessutom tangerar verksamhetsutbyggnaden och Europabanan till viss del
Lärkesholmsområdet, se vidare under ställningstaganden och konsekvenser.

Karta nr 45. Kommunala ställningstaganden för Örkelljunga tätort.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

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

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

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

kommer Örkelljunga tätort att utvecklas, utökas och stärkas som
centralort.
kommer tätortsutbyggnad att ske vid redan etablerade infrastrukturer,
servicefunktioner och kollektivtrafik.

att Örkelljunga tätorts centrumutveckling fortsätter med väl sammanhållen bebyggelse för handel, service och lägenheter för bl.a. seniorboende samt attraktiva allmänna mötesplatser och en god tillgänglighet
för gående, cyklister, kollektivtrafik och med bil och att Örkelljunga
tätorts centrums betydelse för handeln blir en tydlig motvikt till större
handelsplatser i regionen.
att upplevelsestråk skapas som knyter samman Örkelljunga tätort med
Hallandsåsen, Åsljunga, Lärkesholmsområdet, Eket, Grytåsa samt runt
Hjälmsjön.

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

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

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

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

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

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

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

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

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostadstomter runt Hjälmsjön.
kommer nybebyggelse att säkras gällande översvämningsrisk.

att en lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.
att Örkelljunga tätort får goda kollektivtrafikförbindelser med kommunens övriga tätorter genom närtaxi/buss och med större orter i
regionen genom att det etableras en pendeltågstation utmed den
föreslagna järnvägsdragningen vid Skåneporten och att i samband med
att järnvägsdragningen genomförs ge Skånespåret en ny sträckning på
den gamla banvallen.

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

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

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

att möjligheterna utreds att tillskapa mer attraktiv verksamhetsmark
ännu längre åt sydväst längs med väg E4 och att göra verksamhetsmarken tillgängligare från väg E4 genom en ny trafikplats vid
korsningen Vedbyvägen/väg E4.
att en mindre del av farligt godsvägen väg 24 ges en östligare dragning
och att ett nytt verksamhetsområde tillskapas i den norra delen av
Örkelljunga tätort.
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kommer Örkelljunga småstad att synas bättre från väg E4 och verksamhetsområdena att bilda entréer till tätorten.
kommer Hässleholmsvägen och Vedbyvägen att behöva regleras så att
tung trafik inte kommer in i centrala Örkelljunga.
kommer de boende invid väg 24 i den norra delen av tätorten få bättre
boendeförutsättningar och vägen kan anpassas för de oskyddade
trafikanterna.
kommer Lärkesholmsområdet och Sonnarpsbacken att beröras av de
nya verksamhetsområdena.

TÄTORTER
SKÅNES FAGERHULT

Skånes Fagerhult
Skånes Fagerhult bebos år 2007 av ca 900 invånare. Tätorten ligger längs med den historiska riksvägen helt nära gränsen mot Småland, med bebyggelsen vackert belägen i skogsbygden. Tätortens
centrala delar ligger mellan två sjöar, vilket ger orten fantastiska utvecklingsmöjligheter för attraktiv, vattennära bostadsbebyggelse och vackra, vattennära allmänna platser, parker, gaturum och
gång- och cykelvägar.
Skånes Fagerhults omgivningar liksom vissa tätortsnära områden, erbjuder rika rekreationsmöjligheter i en omväxlande och vacker natur.
Värdefulla rekreations- och naturområden beskrivs i kommunens Naturvårdsplan1, se även kap.
Värdefulla områden och miljöer.
Det finns goda möjligheter för bad bland annat
vid den kommunala badplatsen vid Fedingesjön.
Vidare finns det tillgång till fritidsfiske i
Fedingesjön, Gylet och Fagerhultssjön. I Skånes
Fagerhult finns även ett litet sportflygfält, på
gräsbana, för ultralätta plan, hängglidare, drakflygning och dylikt. Om flygfältet någon gång skulle läggas ner borde dock möjligheten att etablera bostadsbebyggelse här prövas eftersom området
ligger mycket naturskönt på en sluttning ner mot
Fedingesjön. En kombination med boende som har
egna flygplan och därför vill bo nära flygplatsen
är en spännande möjlighet. Bullerproblematiken,
tillgängligheten för allmänheten m.m. måste dock
undersökas. En bullermatta för flygplatsen finns
redovisad på karta nummer 40.

Söder och öster om Skånes Fagerhult finns tre värdefulla naturområden; en myr utan namn sydost om Fagerhult, Södra Flåssmyr och Järingen.
Skånes Fagerhult kan knytas samman med omgivningen genom att de befintliga stråken förbättras med gång- och cykelmöjligheter, längs
Healtebäcken, gamla banvallen och befintliga vägar och stigar. Genom dessa upplevelsestråk kan
Köphultasjön, Fäjemyr, som är ett värdefullt myrområde, samt Värsjön och Krångelbygget, som
båda har ett mångskiftande natur- och kulturlandskap, bli tillgängligare för allmänheten.

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

Flygfoto över Skånes Fagerhult Foto Henrik Nilsson..

1. Örkelljunga kommun (1998). Naturvårdsplan.
2. Örkelljunga kulturnämnd (1985). Kulturmiljöer i Skånes Fagerhult.
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miljöer är lämpliga vid Fedingesjön då här finns
vackra vyer över sjön och goda rekreationsmöjligheter, men även längs gamla E4:an och väster
om tätorten är det lämpligt att bygga ut tätorten.
Flygfältet begränsar lämplig tätortsbebyggelse åt
norr och väg E4 åt öster. Flygplatser för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum ska anmälas till kommunen enligt miljöbalken. Ingen anmälan eller klagomål på
buller har inkommit till miljöenheten angående
sportflygfältet.

Skånes Fagerhults kyrka är kyrkligt kulturminne.

Karta nr 46. Bebyggelseinventering i Skånes Fagerhult ur skriften
Kulturmiljöer i Skånes Fagerhult (Örkelljunga kulturnämnd 1985).

Sjönära bostäder
Bostadsbeståndet utgörs av såväl en- som flerfamiljshus samt radhus. Sydöst om Fedingesjön
finns en antagen detaljplan Fedingestrand, för
20 bostäder i direkt anslutning till sjön, som nu
håller på att genomföras (2007). Nya bostads-
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Attraktionen i Skånes Fagerhult är att kunna bo
mellan och runt de två sjöarna, men hur nära vattnet? Fedingesjöns vattennivå ligger 107 möh. Norr
om sjön finns inga höjdlinjer karterade. Ingen
byggnation inom de höjdkarterade områdena ligger under 108 möh men några ligger nära 108linjen och strandkanten längs med flygfältet är
låg, här ligger 109-metersgränsen ca 50 m från
vattenbrynet. Fagerhultssjön ligger 107,7 möh.
Scoutstugan, Räddningsstationen och ytterligare
en byggnad ligger på strax över 108 möh emedan
all annan bebyggelse ligger över ca 109 möh. Söder
om sjön finns ett markområde som ligger under
109 möh som skulle kunna vara känsligt för översvämning och därför har undantagits för tätortsutbyggnad på ställningstagandekartan.
Vid Fedingesjöns utlopp finns ett dämme, utan
detta dämme skulle sjöns yta normalt ligga ca 3040 cm lägre. Detta i kombination med ett litet till-
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Industri och hantverk
Skånes Fagerhult har väl utvecklade verksamheter.
Flertalet av ortens många större industrier är lokaliserade utmed eller i anslutning till Ringvägen
eller Junexvägen. Inne i Skånes Fagerhults tätort
bör ingen ny industrimark etableras. Verksamheter
som tar stort utrymme och som kräver skyddsavstånd och/eller mycket transporter bör ligga i anslutning till motorvägen. Vid trafikplats 73 öster
om tätorten finns ett helt nytt stort industriområde
med mycket mark för nyetableringar med goda exponeringsmöjligheter mot väg E4 (2007).
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regionala målpunkter eller via Helsingborg till
Hamburg eller mot Stockholm skulle knyta Skånes
Fagerhult till ett stort omland. Bussförbindelse
finns idag (2007) 9 t.o.r/dag till Markaryd.
Markaryds kommun arbetar, genom Skåne nordost, för en öst-västlig pågatågförbindelse på den
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tågstation på stambanan.
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I takt med tätortsbyggnaden bör även gång- och
cykelvägnätet ses över och kompletteras och busshållplatser placeras ut längs med ryggraden. Vid
exploatering av ny bostadsbebyggelse i västra
Skånes Fagerhult bör den 130 kV kraftledningen
som passerar tätorten grävas ner. E4:an begränsar
tätortsutbyggnaden i öster. Skånes Fagerhult har
en god tillgänglighet med bil till omkringliggande
orter och regioner p.g.a. utbyggnaden av E4:an
öster om tätorten. Den gamla E4:an är numera en
lokal förbindelseled mellan tätorterna. I Skånes
Fagerhult föreslås den få stadskaraktär, liknande
den Kungsvägen har fått, vilket bidrar till att skapa
centrumutveckling och en god boendemiljö.

Gamla E4:a
n

Kommunikation

Fagerhult har god vatten- och avloppsförsörjning.
Det finns planer på att öppna ett fjärrvärmeverk
i privat regi, vilket ger möjlighet att energiförsörja ny tätortsbebyggelse och minska oljeberoendet.
Med fjärrvärme skulle även Skånes Fagerhult kunna få strategiskt placerade värmebänkar som kan
främja mötesplatser för social samvaro.
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rinningsområde för sjön gör att det bedöms vara
liten risk att sjön stiger särskilt mycket över normalnivån, 109 möh bör därför räcka väl för att klara översvämningsriskerna. För vidare information se Kartläggning av översvämningar1 och kap.
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.
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Karta nr 47. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i
Skånes Fagerhults tätort (Örkelljunga kommun 2007).

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

1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin.

Junexvallen är uttagen som värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen
2004 och presenteras i skriften 99 Skånska kulturmiljöer.
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 48 redovisar befintliga statliga, regionala och kommunala intressen och regleringar (2007) som är underlag för översiktsplanens
ställningstaganden.
För ytterligare information om de olika intressena och regleringarna se respektive ämneskapitel
Infrastrukturer m.fl. och i Sammanfattningen.
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Karta nr 48. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Skånes Fagerhult (Örkelljunga kommun 2007).
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 49 redovisar ställningstaganden för
Skånes Fagerhults framtida mark- och vattenanvändning, läs vidare i tabellen med ställningstaganden och konsekvenser på nästa sida.
För ytterligare information om de olika ställningtagandena se respektive ämneskapitel Värdefulla
områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl.
och i Sammanfattningen.

Ställningstagandena för Skånes Fagerhult inverkar
inte negativt på riksintressena, däremot påverkas
t.ex. strandskyddet runt Fedingesjön.
Föreslagen tätortsutbyggnad håller sig utanför den
på karta 40 redovisade bullermattan för sportflygfältet. En mer detaljerad bullerutredning bedöms krävas vid detaljplanering i flygplatsens
närområden.

Karta nr 49. Kommunala ställningstaganden för Skånes Fagerhult.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

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

kommer Skånes Fagerhult att utvecklas och stärkas.
kommer tätortsutveckling ske vid redan etablerad infrastruktur, service
och kollektivtrafik.

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergripande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i
utvecklingsarbetet.
att Skånes Fagerhults centrumutveckling fortsätter med väl sammanhållen bebyggelse för handel, service och lägenheter för bl.a. seniorboende samt vackra allmänna mötesplatser och en god tillgänglighet för
gående, cyklister, kollektivtrafik och med bil.
att centrum i Skånes Fagerhult förtätas och görs mer attraktivt och
tillgängligt mellan Fedingesjön och Fagerhultssjön samt utmed gamla
väg E4 som görs om till en stadsgata.
att handeln i centrum värnas och utvecklas.
att upplevelsestråk skapas som knyter samman Skånes Fagerhult med
Markaryds kommun, Hässleholms kommun, Krångelbygget, Värsjön och
Skånes Värsjö samt runt Fedingesjön och Fagerhultssjön.

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

att Fedingesjöns, Fagerhultssjöns och Healtebäckens vatten blir synligare och tillgängligare för allmänheten.

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

att Skånes Fagerhults bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift
uppdateras.

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

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

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

att det i centrum ges möjlighet till tätare och högre bostadsbebyggelse
med olika upplåtelseformer.
att bostadstomter prioriteras framför strandskyddet runt Fedingesjön
utan att för den skull göra avkall på allmänhetens möjligheter att gå
runt sjön.
att en lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostadstomter runt Fedingesjön.
kommer exploatering av bostadsbebyggelse i västra Skånes Fagerhult
och utbyggnad av Europabanan att innebära att den 130 kV kraftledning som passerar tätorten måste grävas ned.
kommer sportflygplatsens framtida expansionsmöjligheter kunna
komma att begränsas på grund av utökning av bullermattans
utbredning.
kommer nybyggnation att säkras gällande översvämningsrisk.
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att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter
placeras utanför tätorten invid av- och påfart till väg E4, trafikplats 73.

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

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

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

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

Närhet till Skåneporten
Vid Skåneporten finns goda framtidsmöjligheter för etablering av skrymmande industriell verksamhet som kräver skyddsavstånd. Genom att etablera fler busshållplatser längs ryggraden som är
anpassade för arbetspendling kan tätorten få en
god tillgänglig kollektivtrafik med omkringliggande tätorter och möjlighet till anslutning till
framtida tågstation i Örkelljunga tätort. Eftersom
Skåneporten, med sina framtida arbetsplatser,
kommersiella service och kollektivtrafik, inte ligger längre än ca fem km från Åsljunga bör även
gång och cykelförbindelser hit ses över.
Bebyggelsen breder ut sig mellan Åsljungasjön och
den östligaste utlöparen av Hallandsåsen, som reser sig 74 meter över sjöns yta. Åsen och det småkuperade landskapet vid dess fot är till största delen täckta av skog. Öppen mark finns endast i ett
smalt stråk öster om Åsljunga längs vägen till
Skånes Värsjö. I södra delen av tätorten finns resterna av Åsljunga äldsta bys gårdsbebyggelse
från början av 1800-talet längs den gamla bygatan,
uppblandade med äldre villor från 20- och 30-talet. Norr om gamla E4:an ligger gamla banvallen.
Området norr och nordväst om stationen är samhällets tyngdpunkt med affärer, småkyrka, några
industrier samt äldre villabebyggelse. På den skogbevuxna sluttningen i norr ligger en hel del villor,
däribland många fritidshus. De senare liksom
bl.a. anläggningen Åsljungagården, påminner om den roll Åsljunga har haft och fortfaran-

Flygfoto över Åsljunga. Foto Henrik Nilsson.
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de har som rekreations- och turistort. I slutet på
1950-talet uppfördes von Reisers Skola. Närmast
gamla E4:an ligger en rad industribyggnader och
flerfamiljshus.
Det finns möjlighet att etablera ny tätortsbebyggelse i östra delen av tätorten, längs gamla E4:an.
Även norrut längs befintliga vägar, och i anslutning
till befintlig bebyggelse, finns det möjlighet att etablera nya bostäder. Den nya motorvägen begränsar
möjligheterna att bygga ut tätorten mot sydöst.
Åsljungasjöns vattennivå ligger 87,4 möh. Den
nordvästra delen upp till gamla E4:an är en igenväxande sjödel. Bollplanen med omklädningshus
som ligger strax över 88 möh har upprepade problem med översvämningar. Ytterligare ett hus, beläget på Ånhultsvägen, ligger lågt. All övrig byggnation ligger på över 90 möh enligt kommunens
kartunderlag. Det finns en pågående (tekniska enheten 2007) utredning med syftet att rensa upp i
utflödet från Åsljungasjön för att säkra fotbollsplanen och husen från översvämningar. Se även kap.
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. För vidare
information se Kartläggning av översvämningar1.

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

Dessutom har gaturum, parker och andra miljöer av särskilt värde markerats. Inventeringen bör
uppdateras och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna bevaras.

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

Åsljunga samhälle.

Kulturmiljöinventering
År 1990 trycktes en kulturmiljöskrift2 om Åsljunga
tätort, se inventeringskarta nr 49. Inventeringen
har varit selektiv, vilket innebär att endast vissa utvalda fastigheter eller miljöer är beskrivna
och dokumenterade. Varje byggnad har bedömts
med hänsyn till egenvärde, miljövärde och ålder.
Bedömningen av byggnadernas kulturhistoriska värde har gjorts enligt en tregradig skala. Klass
1-byggnad eller miljö av omistligt värde, klass 2byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde och klass 3-byggnad eller
miljö av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde.
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1. Kartläggning av översvämningsriskerna i Örkelljunga kommun, 2008 Martin Berlin.
2. Örkelljunga kulturnämnd (1990). Kulturmiljöer i Åsljunga.

Åsljungasjön med vandringsled.

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

Karta nr 51. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i
Åsljunga (Örkelljunga kommun 2007).

Åsljunga badplats med hopptorn.

Bra cykelvägar förbinder kommunens tätorter.
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 52 redovisar befintliga statliga, regionala och kommunala intressen och regleringar (2007) som är underlag för översiktsplanens
ställningstaganden.
För ytterligare information om de olika intressena och regleringarna se respektive ämneskapitel;
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. och i Sammanfattningen.

Åsljunga

0
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Natur och friluftsmiljöer
av regional betydelse (lst)
Friluftsmiljöer av
regional betydelse (rs)
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Karta nr 52. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Åsljunga (Örkelljunga kommun 2007).
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(Källor:
lst= länsstyrelsen i Skåne Län,
rs= region Skåne, VVrs=vägverket skåne
svo= skogsvårdsstyrelsen,
raä= riksantikvarieämbetet,
nvp= kommunens naturvårdsplan,
inget angivet= kommunens databas)
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 53 redovisar ställningstaganden för
Åsljungas framtida mark- och vattenanvändning,
läs vidare i tabellen med ställningstaganden och
konsekvenser på nästa sida.

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

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

Karta nr 53. Kommunala ställningstaganden gällande Åsljunga.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergripande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i
utvecklingsarbetet.

kommer Åsljunga att utvecklas och stärkas.

att Åsljungas centrum förtätas och utvecklas med väl sammanhållen
bebyggelse för handel, service och lägenheter samt vackra publika
platser och en god tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik
och med bil.
att centrum i Åsljunga görs mer attraktivt och tillgängligt, t.ex. genom
att gamla väg E4 görs om till stadsgata.
att tätorten byggs ut med relativt stora bostadstomter, utmed gamla
väg E4, runt Åsljungasjön ner mot Örkelljunga och Skåneporten
samt norr om tätorten mot fritidshusområdena i enlighet med
ställningstagandekartan.

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

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

kommer nybyggnation att säkras mot översvämningsrisk.

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostadstomter runt Åsljungasjön.

att en lägsta höjd över sjön lämplig för nybebyggelse med avseende på
översvämningsrisk vidareutreds och fastställs.
att upplevelsestråk skapas som knyter samman Åsljunga med fritidshusområdena Sjöhultet och Sonnarp, Hallandsåsen, Vemmentorpasjön,
Gårdssjön, Hultasjön, Lärkesholmsområdet, Skånes Värsjö och
Örkelljunga tätort samt runt Åsljungasjön.

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

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

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

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

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

att Skånespåret ges en ny sträckning på den gamla banvallen och att
Skåneleden ges en ny sträckning vid Lärkesholmsområdet i samband
med att Europabanan byggs.
att Åsljungas bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift uppdateras.
att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter
placeras utanför tätorten invid tätortens av- och påfart till väg E4,
Skåneporten.
att gång- och cykelmöjligheterna från Åsljunga till Skåneporten, med
kommersiell service, arbetsplatser och framtida tågstation ses över.
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kommer verksamheter med goda exponerings- och transportmöjligheter att kunna etableras tillgängliga per cykel från Åsljunga.
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Eket
Eket längs väg E4 är den sydligaste tätorten i kommunen och bebos av ca 400 invånare (2007).
Tätorten ligger i Rya socken, ca 8 km söder om
kommuncentrat Örkelljunga. I Eket finns flera fornlämningar och fornlämningsområden
som är av nationell betydelse. Detta visar att trakten runt Eket historiskt sett har varit mer bebodd
än resten av kommunen. Landskapet kring Eket är
kuperat och variationsrikt, med både skog, åkeroch betesmark.

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

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

Flygfoto över Eket. Foto Henrik Nilsson.

81

TÄTORTER
EKET

Kulturmiljöinventering

Kungsvägen

År 1991 gavs en kulturmiljöskrift1 om Ekets tätort ut, se inventeringskarta nr 54. Varje byggnad
har bedömts med hänsyn till egenvärde, miljövärde och ålder. Dessutom har gaturum, parker och andra miljöer av särskilt värde noterats.
Inventeringen bör uppdateras och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna bevaras.

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

Bostäder

Rya kyrkoruin.

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

Genom att utveckla stråken med gång- och cykelframkomlighet längs Pinnån, gamla banvallen och befintliga vägar och stigar kan Eket knytas
samman med golfbanan och Grytåsaområdet.

Hus på Woodlands Country Club.

De nya bostadshusen på golfbanan är ritade av
arkitekten Henning Larsens arkitektkontor och
byggs på pelare och placeras in varsamt i miljön.
Woodlands Country Club har planer på ytterligare expansion i golfområdet.

Karta nr 54. Bebyggelseinventering i Eket ur skriften Kulturmiljöer i
Eket (Örkelljunga kulturnämnd 1991).
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1991) Kulturmiljöer i Eket.
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Industri och hantverk
Det dominerande industriföretaget är Ekets
Mekaniska med anläggningar omedelbart nordväst om samt i tätortens centrum. Det finns en
del mindre industrier utspridda nära den befintliga tätortsbebyggelsen. Vid tätortsutbyggnad måste buller- och skyddsavstånd beaktas till befintliga
verksamhetsområden.

Tätortens service är förhållandevis god med mataffär, skola och tillgång till bredband. Närheten till
den växande (2007) Woodlandsanläggningen ger
troligen stora möjligheter till nyetableringar t.ex.
när det gäller servicenäringen (frisörer, städfirmor,
massörer o.dyl.) och besöksnäringen (sightseeing,
upplevelser o.dyl.).

4

1

Motorvägen, väg E4, öster om tätorten bildar en
tydlig barriär med sin bullerzon och fysiska sträckning. Fritidsbostadsområdet Björkliden, golfbanan
med detaljplan för nya bostadshus och kulturmiljön i Ingeborrarp är avskärmade från tätorten.
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I samband med att Europabanan exploateras skulle en alternativ sträckning av väg E4 kunna studerats längs med Europabanans sträckning för att
möjliggöra en mer sammanhållen tätort. Detta anses dock inte som rimligt inom överskådlig framtid
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Ny bebyggelse kan etableras i västra och nordvästra delen av tätorten med närhet till service och kollektivtrafik. Vägverket arbetar för en tillgänglighetsanpassad ny busshållplats på väg E4 mitt för
kyrkan (2007) vilket kommer att innebära att bussarna istället för att gå inom Eket tar den snabbare
motorvägen. I samband med att ny bebyggelse etableras norrut längs med ryggraden behöver ytterligare en busshållplats tillskapas.

14

Golfrestaurangen vid golfbanan utanför Eket.

Storskaliga, skyddsavståndskrävande verksamheter placeras lämpligast utmed väg E4, där det
finns goda exponerings- och transportmöjligheter. Möjlighet till nya verksamhetsområden kan utredas längs med väg E4 både söder och norr om
Eket. Trafikplats nr 70, söder om Eket, är komplett
men här kan ett nytt verksamhetsområde komma
i konflikt med ett fornlämningsområde se karta nr
55. Trafikplats 71, norr om Eket, skulle med fördel kunna kompletteras med ytterligare en fil över
bron och påfart åt norr för att tillgodose tillgängligheten för ett eventuellt nytt verksamhetsområde här.
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Karta nr 55. Befintliga målpunkter i Eket (Örkelljunga kommun
2007).
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 56 redovisar befintliga statliga, regionala och kommunala intressen och regleringar (2007) som är underlag för översiktsplanens
ställningstaganden.
För ytterligare information om de olika intressena och regleringarna se respektive ämneskapitel;
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. och i Sammanfattningen.
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Ingeborrarp
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Detaljplaner (inkl.avstyckningsbyggnads- och stadsplaner)
Samlad bebyggelse

Strandskydd (lst)
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Karta nr 56. Befintliga allmänna intressen och regleringar i Eket (Örkelljunga 2007).
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1 km

Kommungräns
(Källor:
lst= länsstyrelsen i Skåne Län,
rs= region Skåne, svo= skogsvårdsstyrelsen,
raä= riksantikvarieämbetet,
VVrs=vägverket Skåne
nvp= kommunens naturvårdsplan,
inget angivet= kommunens databas)
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 57 redovisar ställningstaganden för Ekets
framtida mark- och vattenanvändning t ex tätortsutbyggnad och utredningsområden för nya verksamhetsetableringar, läs vidare i tabellen med
ställningstaganden och konsekvenser på nästa
sida.

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

Karta nr 57. Kommunala ställningstaganden gällande Eket.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergripande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i
utvecklingsarbetet.

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

att Ekets centrum utvecklas med väl sammanhållen bebyggelse för
handel, service och lägenheter, vackra allmänna gaturum och platser
samt en god tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och med
bil.
att den nya tillgänglighetsanpassade busshållplatsen på väg E4 mitt
emot kyrkan, som vägverket arbetar med, realiseras.
att centrum i Eket görs mer attraktivt och tillgängligt utmed Riksleden
och Kungsleden och att närheten till den växande golfbanan tas tillvara.
att upplevelsestråk skapas som knyter samman Eket med Grytåsa,
Ingeborrarpsgården, Rya kyrkoruin, golfbanan, fornminnen, fritidshusområdet Björkliden, Örkelljunga tätort och angränsande kommuner.

kommer upplevelsevärdena i och kring tätorten att öka.

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

kommer fornminnena och kulturmiljön att bevaras, skyddas och
upplevas.

att Ekets bebyggelseinventering och kulturmiljöskrift uppdateras.

kommer skriften att kunna användas som presentbok, turistinformation
i skolundervisningen och som underlag för rådgivning, bygglovsgranskning och detaljplaneläggning.
kommer plan- och bygglagen och miljömålet God bebyggd miljö att
följas.

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

kommer fler natur- och rekreationsnära bostadstomter med goda
pendlingsmöjligheter att kunna etableras.
kommer bostadsområden i vissa lägen att hamna nära värdefulla
fornlämningsområden.

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

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

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

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

att möjligheten att anlägga nya verksamhetsområden med krav på
skyddszoner och transporttäthet utreds; ett verksamhetsområde norr
om tätorten vid väg E4 och avfart 71 som då bör kompletteras med en
påfart åt norr och ett verksamhetsområde söder om tätorten invid väg
E4 och trafikplats 70.
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Skånes Värsjö
Skånes Värsjö är den minsta tätorten längs med
väg E4 med sina ca 100 invånare (2007). Skånes
Värsjö ligger i ett skogs- och vattenlandskap mellan Åsljunga, Värsjön, Gårdssjöarna och Skånes
Fagerhult. Omedelbart öster om det lilla stationssamhället går gamla E4:an som numera är en lokal förbindelseled genom tätorten. Genom att försköna dess utseende och minska vägbredden och
ge möjlighet till förtätning med bostäder och service skulle ett nytt centrum kunna tillskapas intill de
befintliga husen längs vägen.
Längs gamla E4:an ligger Värsjö kapell med klockstapel, som är ett kyrkligt kulturminne, och en del
mindre villor. Större delen av bebyggelsen i väster skyms från vägen av vegetationen och det kuperade landskapet. En försiktig bebyggelseförtätning här skulle göra tätorten mer synlig från gamla
E4:an.

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

Skånes Värsjö station numera bostadshus.

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

Traditionell arkitektur
Fortfarande dominerar den för området traditionella trähusarkitekturen, och endast enstaka moderna hus är insprängda i området närmast
stationen.

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

Trähusbebyggelse och kulturmiljö
Skånes Värsjös gamla trähusbebyggelse är en värdefull miljö som bör tas väl omhand och utvecklas varsamt. 1988 trycktes en kulturmiljöskrift1 om
Skånes Värsjö, se karta nr 58. Inventeringen bör
uppdateras och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna bevaras.

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

Nya bostäder
Tätortsutbyggnaden bör även fortsättningsvis ske i
stationsbyn.
Möjlighet skulle kunna åstadkommas att väster om
den gamla banvallen, uppföra nya bostäder som
får ett vackert läge ner mot Skinningeholmssjön.
Det är dock viktigt att allmänhetens gångmöjligheter längs med vattnet tillgodoses och att landskapsbilden inte drastiskt förändas runt sjön.
Det skulle även vara lämpligt att etablera nya bostäder öster om gamla E4:an och norr om tätorten
mot Skånes Fagerhult. Nya E4:an begränsar vidare
tätortsutbyggnad österut.

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

Värsjö bymiljö är, av länsstyrelsen, särskilt utvald värdefull kulturmiljö, se karta nr 60. Skånes
Värsjö, stationsbyn, med sin vackra trähusarkitektur, den gamla byns kulturmiljö, Värsjön och
Gårdssjöarna har utvecklingspotential och bör göras mer kända.

Värsjön
Gamla Värsjö by ligger delvis inom strandskyddsområde och Natura 2000-skyddat område vilket
innebär skydd mot exploatering.
Värsjön har i alla tider varit en mycket bra kräftsjö. År 2001 drabbades den tyvärr av ett kräftpestutbrott som slog ut hela beståndet. En återintroduktion av flodkräfta pågår sedan 2002. För att
minska risken för smitt spridning (kräftpestsporer) och förhindra ett nytt utbrott arbetar Värsjö
fiskevårdsområdesförening gemensamt med
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1988) Kulturmiljöer i Skånes Värsjö och Yxenhult.
2. Skyddsområde kräfta. Beslut av Länsstyrelsen i Skåne Län, 2008-08-04, Dnr 623-4820308.

Skånes Värsjö byagata.

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

Trafikplats 73
Väg E4 ger god tillgänglighet till omkringliggande
orter. Närmaste av- och påfart, trafikplats 73, ligger ca fyra km norrut i Skånes Fagerhult. Vid trafikplats 73 finns goda möjligheter för etablering av
skyddszonskrävande och skrymmande industriella
verksamheter. Cykelmöjligheterna bör vara gena,
säkra och belysta mellan Skånes Värsjö och detta
arbetsområde.
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Karta nr 59. Befintligt gång- och cykelvägnät samt målpunkter i
Skånes Värsjö (Örkelljunga kommun 2007)

Skånes Värsjö kapell är kyrkligt kulturminne.

Värsjön.

Knutpunkt
Skånes Värsjö tätort kan knytas samman med
gamla Värsjö by, Åsljunga, Skånes Fagerhult samt
de riksintressanta naturmiljöerna Värsjön och
Stensmyr genom att förstärka och utveckla stråken
i grönområden, längs befintliga vägar, gamla banvallen och småstigar.
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Allmänna intressen och regleringar
Karta nr 60 redovisar befintliga statliga, regionala och kommunala intressen och regleringar (2007) som är underlag för översiktsplanens
ställningstaganden.
För ytterligare information om de olika intressena och regleringarna se respektive ämneskapitel;
Värdefulla områden och miljöer, Boende och bebyggelse m.fl. och i Sammanfattningen.

af
Kr
ing

s
olm
sleh
Häs

dn
tl e

kom

Bolm

ent

unn
eln
m

ed
s

kyd
dso
m

råd
e

mun

Häs

sleh
olm

sk

om

0

n

1 km

Riksintresse vägar (lst)

Äldre avfallsupplag

Kommungräns

(Källor: lst= Länsstyrelsen i Skån

Riksintresse naturvård (lst)

Ledningsstråk (gamla banvallen)

Vatten

raä= riksantkvarieämbetet, nvp=

Strandskydd (lst)

Samlad bebyggelse
Detaljplan (inkl. byggnadsavstycknings-och stadsplan)
Naturmiljö av regional
betydelse (rs)
Friluftsmiljö av regional
betydelse (rs)

Värdefull kulturmiljö (lst)

inget angivet= ur kommunes kar

Natura 2000 (lst)
Vattentäkt
Fornlämning (raä)

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

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

Karta nr 61. Kommunala ställningstaganden gällande Skånes Värsjö.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Kommunen ska verka för

Om ställningstagandena genomförs

att förutom nedanstående ställningstaganden även de övergripande kapitlens ställningstaganden som gäller tätorten beaktas i
utvecklingsarbetet.

kommer Skånes Värsjö att utvecklas och stärkas.

att Skånes Värsjö stationsby, vid gamla E4an, utvecklas med väl
sammanhållen bebyggelse, som ansluts varsamt till den befintliga
bebyggelsen, och tillskapas en god tillgänglighet för gående, cyklister,
kollektivtrafik och med bil.
att ett nytt attraktivt och tillgängligt centrum på längre sikt tillskapas
längs med gamla väg E4.
att upplevelsestråk skapas, i samarbete med boende, Värsjö fiskevårdsförening m fl , och knyter samman Skånes Värsjö med den gamla byn
vid Värsjön, Gårdssjöarna, Skånes Fagerhult och Åsljunga samt runt
Skinningeholmssjön.
att Skinningeholmssjöns vatten blir mer synligt och tillgängligt för
allmänheten.

kommer upplevelsevärdena i tätorten att öka.
kommer kulturmiljön att bevaras och skyddas i enlighet med miljömålet
en god bebyggd miljö och plan- och bygglagen.
kommer framtida generationer att kunna nyttja och njuta av Värsjön
med sina fantastiska omgivningar.

att strandskyddet, allemansrätten, skyddsområdet för kräftor och
natura 2000-skyddet i och vid Värsjön efterlevs.
att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och bebyggelsemiljöerna både i Skånes Värsjö och i Värsjö by värnas, bevaras, utvecklas och
görs mera kända.
att bebyggelseinventeringen och kulturmiljöskriften uppdateras.
att tätortsutbyggnad prioriteras på attraktiva relativt stora tomter
utmed gamla väg E4 och fram mot Skinningeholmssjön utan att för den
skull göra avkall på allmänhetens tillgänglighet till sjön.
att skrymmande industriell verksamhet och handel med skrymmande
sällanköpsvaror med krav på skyddszoner och transportmöjligheter
placeras vid av- och påfart till väg E4, trafikplats 73 och att en säker
cykelled förbinder detta arbetsområde och Skånes Fagerhult med
Skånes Värsjö.
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kommer fler natur-, rekreations- och sjönära bostadstomter med goda
pendlingsmöjligheter att kunna etableras.
kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bostadstomter fram mot Skinningeholmssjön.
kommer Skånes Värsjö att knytas bättre till Skånes Fagerhult och dess
verksamhetsområden.

ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen
Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen
(PBL) ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunens yta. Översiktsplanen är en viktig
förutsättning för kommunernas befogenheter vid
planering av mark- och vattenområden.

Allmänna intressen
I översiktsplanen ska de allmänna intressena redovisas och prövas mot varandra. De allmänna
intressena prövas sedan mot de enskilda i detaljplaner och i bygglov. Vid redovisningen ska
riksintressen och miljö- och riskfaktorer anges
särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska
kunna utläsas utan svårighet.

Kontinuerlig process
Översiktsplanen är en kontinuerlig process i vilken nya beslutsunderlag och frågor hela tiden samlas, analyseras och tas ställning till. Nytt underlag
samlas i kommunens planarkiv. Översiktsplanen
är av visionär karaktär och ska ses över och aktualitetsförklaras varje mandatperiod. En ambition är
därför att översiktsplanen ska vara användarvänlig och lätt att uppdatera.
Genom översiktsplanen tas första steget att skapa en god planberedskap för boende, rekreation
och verksamheter. Exempel på frågor där översiktsplanen har betydelse är vid kommunens beslut om strategiska markinköp och planläggning
för bostäder, industri, rekreation, skolor, offentlig
service m.m. Vidare är översiktsplanen viktig vid
kommunens och andra myndigheters beslut utanför områden med detaljplan, som t.ex. bygglov, tillståndsärenden och avstyckningsärenden.

Miljöbedömning
Vid upprättandet av översiktsplanen ska också en
miljöbedömning göras om översiktsplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för en miljöbedömning
ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och
bedöms.

Samråd och utställning
Plan- och bygglagen förutsätter att kommunens
beslut om översiktsplanen föregås av information
till och samråd med kommuninvånare, grannkommuner och stat. Genom samråds- och utställningsförfarandena finns förutsättningarna för att i planarbetet tillförsäkra en demokratisk förankring,
insyn och möjlighet till påverkan. Översiktsplanen
är vägledande och således inte rättsligt bindande. Genom att den antas av kommunfullmäktige
får planen ändå en betydelsefull roll som underlag för kommunala och andra myndigheters beslut.
Även naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram etc.
kan räknas till översiktsplanen om de genomgår
ovan beskrivna demokratiska process.

Länsstyrelsens roll i ÖP-processen
Länsstyrelsen ger bland annat råd och information till kommuner och kontrollerar att de lagar och riktlinjer som finns följs. De ger även
tillstånd och prövar överklaganden av kommunala beslut. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den
andra. Länsstyrelsen har tillsyn över bland annat större miljöstörande verksamheter, viss kemikaliehantering, dammar, strandskydd och annan
vattenreglering, skyddade naturområden, riksintressena, vissa bostadsfrågor enligt plan- och
bygglagen och att kulturminneslagen efterlevs.
Länsstyrelsens yttranden i planprocessen ska fogas till ÖP07-dokumentet.

Genomförande av ÖP07
Översiktsplanen är en kontinuerlig process och
den ska följas av mer detaljerad planering, i första hand fördjupningar av översiktsplanen (FÖP)
som kan vara geografiska över ett visst område
t.ex. Örkelljunga tätort eller tematiska d.v.s. behandla ett visst tema t.ex. vindkraft men också genom strategiska markinköp och därefter detaljplaner och bygglov.
Kommunen ska verka för att det upprättas en genomförandeplan för uppföljning av översiktsplanen som visar när och hur översiktsplanen ska
genomföras d.v.s. när och hur de fördjupningar,
program, strategiska markinköp, detaljplaneringar etc., som redovisas i ställningstagandekartorna
och texterna under de olika kapitlen, ska tas fram.
Det är främst tätorterna längs ryggraden och i första hand Örkelljunga och Skånes Fagerhult, de stora opåverkade områdena, upplevelsestråken och
vindkraftetableringarna som behöver studeras
närmare i FÖP:ar.
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Bättre underlag för beslut
Fördjupningarna ger ett mer komplett beslutsunderlag för kommande beslut. I förlängningen ska
det finnas så mycket kunskap att det blir lättare att
ta fram nya detaljplaner och att uppdatera gamla
detaljplaner med syfte att stärka utvecklingen
av ryggraden och upplevelsestråken. För att kunna
ta fram fördjupade översiktsplaner krävs det mer
underlag i form av inventeringar och utredningar.
Underlagsmaterial för en tätorts-FÖP är information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
landskapsbild, grönstruktur, gång- och cykelstråk,
geotekniska mark- och vattenförhållanden, trafikstruktur m.m. En FÖP för en tätort påbörjas lämpligen med en ortsanalys.

Kommunens identitet
Genom att utföra en ortsanalys kan man hitta
ortens utvecklingspotential. Ortsanalysen är också
ett bra instrument för att engagera medborgarna,
hitta kommunens identitet och nisch i regionbyggandet. Tätorts-FÖP:arna bör innehålla ställningstaganden gällande utveckling och bevarande
av bebyggelsen, strandskyddsavgränsning, landskapsbild, den framtida tågstationen i Örkelljunga
etc.
Underlagsmaterial för en FÖP för upplevelsestråken är information om vandringsleder, cykelleder,
ridleder, motionsslingor, längdåkningsleder, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fornlämningar m.m. FÖP:en för upplevelsestråken bör bl.a. redovisa en avgränsning samt av stora opåverkade
områden, placering och omfattning av fritidshusbebyggelse samt landsbygdens utvecklingsmöjligheter inom rekreation- och besöksnäringarna.
I samband med fördjupningarna ska även mer detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar tas fram
och sociala och ekonomiska konsekvenser redogöras för mer utförligt. Barnperspektiv, jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor ska även beaktas i fördjupningarna.

Planarkivet
Alla utredningar, inventeringar, policys m.m. bör
samlas i Planarkivet, en indelning av nytt material i Övergripande strukturer; Värdefulla
områden och miljöer, Boende och bebyggelse,
Infrastrukturer, Näringsliv, turism och service
samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet och i de
olika tätorterna. Allt enligt plan- och bygglagen
antaget material samlas i ett ringpärmsystem
d.v.s. en antagen vindkraftpolicy bildar en flik, en
antagen FÖP för Örkelljunga en annan och naturvårdsprogrammet en tredje o.s.v.
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Riksintresse för friluftsliv: Regeringen, beslut 1 juli 1987. Naturvårdsverket,
beslut 7 februari 1989
Natura 2000: Regeringen, flera beslut mellan 1995-2000
Biotopskydd: Skogsstyrelsen, flera beslut mellan 1998-2002
Strandskydd: Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 24 juni 1975
Byggnadsminnen: Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 22 december 1981
Kyrkliga kulturminnen: Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 1 juli 1995
Samlad bebyggelse: Kommunfullmäktige Örkelljunga kommun, beslut 19 juni
1989
Riksintresse för väg: Vägverket, beslut 8 november 2004

Behjälpliga webbplatser

Boverket: www.boverket.se
Europakorridoren: www.europakorridoren.se
Länsstyrelsen i Skåne län: www.m.lst.se
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
Nordvästra Skånes Samarbetskommitté: www.nvskane.org
Norra Åsbo Renhållnings AB: www.narab.se
Region Skåne: www.skane.se
Riksantikvarieämbetet: www.raa.se
Räddningsverket: www.srv.se
Skogsstyrelsen: www.svo.se
Skånetrafiken: www.skanetrafiken.se
Statistiska centralbyrån: www.scb.se
Sveriges geologiska undersökning: www.sgu.se
Vägverket: www.vv.se
Örkelljunga bredband: www.orkelljungabredband.s
Örkelljunga fjärrvärme: www.fjarrvarmeorkelljunga.se
Örkelljunga kommun: www.orkelljunga.se
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