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Figurförteckning 

  

Fig. 1: Flygfoto från 1940. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 

Fig. 2: Flygfoto från 1960. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 

Fig. 3: Flygfoto från 1975. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 

Fig. 4: Flygfoto från 2018. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 

Fig.5: Jordgraderingen för Skåne uppdelat på de fyra jordgraderingsintervallen (Länsstyrelsen Skåne) 

Fig. 6: Utsnitt av ställningstagandekarta för Örkelljunga tätort, Översiktsplan ÖP07 

Fig. 7: Stadsplan Ö39 för Bruketområdet (Västra Ringarp 8:418 m.fl.) från 1979 

Fig. 8: Tabell över kollektivtrafikresor från Örkelljunga busstation. 

Fig. 9: Flygfoto med planområdet, busshållplatser, 400meters och 800 meters avståndsradie markerat. 

Fig. 10: Översiktlig karta över Örkelljunga kommun med planområdet och busshållplatser markerade. 

Fig. 11: Flygfoto med planområdet, service, 400meters och 800 meters avståndsradie markerat. 

Fig. 12: Översiktlig karta över Örkelljunga kommun med service och planområdet markerat. 

Fig. 13: Karta över planområdet med betesmark markerat.  

Fig. 14: Karta över planområdet med betesmark och höjdkurvor markerat.  

Fig. 15: Sammanfattande bild av tre faktorer för nytt bostadsområde. 
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Inledning 
Bruksvägenområdet eller ”Bruket” (området har fått ett nytt namn: Hjälmsjöro) som det också kallas är 
ett område i Örkelljunga kommun som ligger öster om centrala Örkelljunga. Bruksvägen sträcker sig i 
nord-sydlig riktning i nära anslutning till Hjälmsjön. Området mellan Bruksvägen och Hjälmsjön är delvis 
utbyggt med bostäder. Det utbyggda området inbegriper Karpstigen, Forellstigen och Mörtstigen. I 
anslutning till planområdet finns det camping och olika anläggningar för utomhusaktivitet som bland 
annat badplats och tennisbanor samt utomhusgym. I arbetet med planprogram för Bruksvägenområdet 
har frågan om jordbruksmark blivit aktuell då ca 5,9 hektar av planområdet delvis används för fårbete.  

Planområdet är ca 70 ha stort och inkluderar både skog, sjö och öppet landskap. Delar av det öppna 
landskapet används idag som betesmark för får och bedöms därför enligt Länsstyrelsen Skåne vara 
brukningsvärd jordbruksmark, (digitalt möte mellan Länsstyrelsen Skåne och Örkelljunga kommun 2021-
09-16). Brukningsvärd jordbruksmark är av riksintresse och en viktig resurs för framtida 
livsmedelsproduktion. I Miljöbalken (1998:808) regleras ianspråktagande av brukningsvärd 
jordbruksmark och lagen innebär att kommunen ska visa på särskilda skäl till exploateringen och att 
denna är av väsentligt samhällsintresse för en bred allmänhet. I förarbetet med planprogram för 
Bruksvägenområdet har denna lokaliseringsprövning arbetats fram, i vilken kommunen redovisar 
platsens förutsättningar, tidigare ställningstaganden och argument för ianspråktagande av betesmark. 

Enligt Länsstyrelsen i Skåne återinträder skyddet av jordbruksmark vid ny planläggning, likt att 
strandskyddet återinträder. Detta innebär att kommunen måste ta ställning till skyddet av jordbruksmark 
och motivera för att ianspråkta den.  

Historia 
Vid granskning av flygfoton från området kan det ses att det öppna landskapet har präglat området i olika 
stor omfattning genom åren. Det har funnits betesmark i området under lång tid som genom åren 
minskats allt eftersom området har byggts ut med olika bostadsområden. 

Nedan sammanställs flygfoton från fyra olika tidsperioder, årtalen som anges är referensår för perioden 
som flygfotot är ifrån. Den betesmark som finns idag kan ses på flygfotot från 2018, den har inte en 
sammanhängande struktur utan är av en mer styckvis karaktär. Det är mindre arealer insprängt bland 
skog- och bostadsområden.  
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Fig. 1: Flygfoto från 1940. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se Fig. 2: Flygfoto från 1960. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 

Fig. 3: Flygfoto från 1975. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se Fig. 4: Flygfoto från 2018. Hämtad från kommunkarta på orkelljunga.se 
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Definitioner 
Nedan förklaras de väsentliga begreppen i diskussionen om jordbruksmark inom planering. 
Definitionerna förklaras närmare i skriften ”Brukningsvärd jordbruksmark- Ett kunskapsunderlag för 
Kronobergs län”1 
 
Jordbruksmark är ett samlingsbegrepp för åkermark, betesmark och slåtteräng. 

Betesmark är mark som består av gräs och örter som kan användas till djurfoder. Marken är inte avsedd 
att användas som åker utan sköts genom djurbete. Om marken har skötts genom slåtter och bete under 
många generationer kan den vara av kulturhistoriskt och/eller biologiskt värde. 

Åkermark ”är den jordbruksmark som bearbetas med maskiner, gödslas och sås med en växtföljd, där 
både ettåriga grödor och fleråriga så som vall kan ingå.” 

Brukningsvärd är ett begrepp som användas för att benämna jordbruksmarkens användbarhet och huruvida 
den är lämpad för livsmedelsproduktion. Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 s. 158).2 

Kulturmiljö är den miljö som människan har påverkat och varit verksam i. På Riksantikvarieämbetet skriver 
de, ” Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad 
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till 
att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en 
region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt 
påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan 
även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet”.3 
 

Jordgradering eller -klassning är den klassning som 
gjordes år 1971 av Lantbruksstyrelsen. Jordarna 
graderas på en skala från 1–10 där 10 är jordar med 
högst ekonomiskt avkastningsvärde. Det är de högst 
klassade jordarna som är mest skyddsvärda. Tanken 
var att denna klassning skulle ligga till grund för 
vägledning i avvägning mellan bevarande av 
jordbruksmark och andra samhällsintressen.4 

Graderingen av jordar 1971 gjordes för hela landet. 
Till vänster presenteras en kartering som gjort av 
Länsstyrelsen Skåne.5 

Jordbruksmarkerna i Örkelljunga kommun är 
klassade i den första intervallen, klasserna 1–3, vilket 
är den lägsta av graderingarna. I Jordbruksverkets 

 
1 (Länsstyrelsen i Kronobergs Län, 2020) 
2 (Regeringen, 1985) 
3 (Riksantikvarieämbetet, 2017) 
4 (Jordbruksverket, Ann-Marie Karlsson, 2013) 
5 (Länsstyrelsen Skåne, 2006)  

Fig.5: Jordgraderingen för Skåne uppdelat på de fyra 
jordgraderingsintervallen (Länsstyrelsen Skåne) 



 Västra Ringarp 8:473  PLAN 2009.1 
 ”Hjälmsjöro” 
 
  

8 
 

rapport från 20136 förtydligas det att marker med låg klassning inte innebär att de är mindre skyddsvärda, 
snarare att all brukningsvärd jordbruksmark är skyddsvärd men att större hänsyn bör tas till jordar i 
klasserna 8–10 än 6–7 och lägre.  

Lagen 
Skyddet av jordbruksmark och hushållning med mark- och vattenområden är reglerad i Miljöbalken 
(1998:808), i tredje kapitlet, fjärde paragrafen.  

 

Det grundläggande i paragrafen är förutsättningarna för att ianspråkta jordbruksmark. Jordbruksmark får 
tas i anspråk endast för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.  
 
Vidare reglerar även Plan- och bygglagen (2010:900) ianspråktagande av mark med fokus på att mark- 
och vattenområden ska användas för det ändamål som är mest lämpat.    

 

Utredningar och förarbeten 
Vid framtagande av Miljöbalken, vilken består av ett sammanställande av fler andra miljölagstiftningar 
gjordes det förarbeten till Miljöbalken. I förarbetet: Regeringens proposition 1985/86:3 föreslås en lag 
om hushållning med naturresurser.7 I utredningen, på sidan 53 ges exempel på väsentliga 
samhällsintressen. Det är endast för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som betesmark kan tas i 
anspråk. 

Exempel på väsentliga samhällsintressen:  
• bostadsförsörjningsbehovet 
• lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra 
• att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem, samt 
• säkerställande av viktiga rekreationsintressen 

 
6 (Jodbruksverket, 2013) 
7 (Regeringen, 1985) 
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Avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen 
Mål:  MÖD P 6258–208 

Gällande:  Antagen detaljplan av Nora kommun med syfte att möjliggöra byggnation av bostäder på 
en fastighet som i befintlig detaljplan är planlagd som ’allmän plats: natur’. Fastighetens 
har dock under lång tid arrenderats ut till enskilda för odling.  

Beslut:  Nora kommun antog detaljplanen 11 september 2019. 

 Länsstyrelsen valde 20 september 2019 att inte pröva kommunens beslut att anta 
detaljplanen. 

 Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen som 8 maj 2020 
beslutar att häva kommunens antagande beslut. 

 Mark- och miljödomstolens beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som 15 
juni 2020 beslutar att ändra Mark- och miljödomstolens beslut och fastställa kommunens 
beslut att anta detaljplanen.  

Det är av vikt att beakta markens nuvarande användning i ärendet från Nora kommun där marken är 
planlagd som ’allmän plats: natur’ och brukas för odling med avkastning (att jämföra med 
betesmarkerna inom planområdet i Hjälmsjöro). Kommunen anför i sin talan att den historiska 
användningen inte kan vara hinder för att planlägga marken för bostäder, de skriver: ”Det skulle i 
praktiken innebära en inskränkning av det kommunala planmonopolet samt medföra en oenhetlig och oförutsebar 
rättstillämpning i strid med miljöbalkens och plan- och bygglagens syfte och systematik”.  

Mark- och miljööverdomstolen lyfter i domskälet bland annat att användning av mark som inte är i 
enlighet med gällande plan inte kan påverka bedömningen som gjorts i detaljplanen. En 
lagakraftvunnen detaljplanen är därmed överordnad hur marken har använts historiskt.  

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen 
Översiktsplan ÖP07 antogs 2008 av Örkelljunga kommunfullmäktige och aktualitetsförklarades 2017. 
Översiktsplanen ämnar ge en helhetsbild av kommunens önskade framtid och viljeyttringar gällande 
mark- och vattenanvändning. 

Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun har påbörjats och i denna 
kommer en ny utvecklingsinriktning och markanvändningskarta att arbetas fram.  

Planområdet är i Översiktsplan ÖP07 utpekat för förtätning och framtida tätortsutbyggnad. Då området 
delvis är utbyggt med bostäder och nödvändig infrastruktur är det i första hand förtätning som föreslås. 
I nästa steg kan kommunen växa utåt med nya områden i anslutning till den utbyggda tätorten. 

I översiktsplanen pekas även grönområden och landsbygd ut och i planen är kommunen positiv till 
nybyggnation på landsbygden om det krävs för att bruka jorden. Jordbruket nämns i översiktsplanen som 
ett positivt inslag i det annars skogbeklädda landskapet då det bidrar till ett öppet landskap. Det trycks 
på att jordbruksmarkerna i kommunen inte är högt klassade.  

 
8 (MÖD 6258-20 Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund) i Nora kommun, 2021) 
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”Jordbruksklassen redovisas på en skala 1-10 där 10 är högsta värde. 
Jordbruksmarken i kommunen har relativt lågt värde (1-5) […]” 
ÖP07, Örkelljunga kommun, 2008. 

Nedan presenteras ett utsnitt av ställningstagandekartan för Örkelljunga tätort. 

 
Fig. 6: Utsnitt av ställningstagandekarta för Örkelljunga tätort, Översiktsplan ÖP07 

Gällande detaljplan 
Den detaljplan som upptar största delen av planområdet är stadsplan Ö39, framtagen 1979. Detaljplanen 
medger byggrätt i området, det är i den mening möjligt att bygga bostäder i området. En detaljplan gäller 
till dess att den ändras eller upphävs (se 5 kap. 5 § fjärde stycket ÄPBL och 4 kap. 38 § PBL). Kommunen 
menar därför att Länsstyrelsens bedömning om att området utgörs av brukningsvärd jordbruksmark inte 
är helt självklar. Marken är redan planlagd för bostadsändamål idag, med omfattande byggrätter. 
Kommunen skulle kunna upplåta marken för byggnation utan att genomföra en planändring, men det 
skulle innebära en omodern trafiklösning med omfattande ingrepp i Pinnåområdet, vilket inte är 
eftersträvansvärt. Planen föreslår även en väg parallell med Bruksvägen för att separera biltrafik och gång- 
och cykeltrafik. Detta är utifrån dagens planering inte ett alternativ som på ett bra och hållbart sätt brukar 
den infrastruktur som finns i området. 
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Detaljplanen föreslår en bebyggelseform som inte stämmer överens med kommunens mål om varierande 
bebyggelse som utgör ett brett utbud för olika målgrupper. 

Bedömning om bostadsbehovet- Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Parallellt med översiksplanearbetet tar Örkelljunga kommun även fram nya riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Förarbetet och utredningarna visar att det finns en obalans i bostadsbeståndet. En 
stor andel av bostäderna i Örkelljunga är småhus och bland de lägenheter som finns är de flesta 
hyreslägenheter. För att skapa balans på bostadsmarknaden behöver beståndet kompletteras med 
bostadsrätter. 

Till år 2040 krävs det minst 700 nya bostäder för att kunna bemöta befolkningsökningen. Utifrån de 
projekt som är på gång och trenden med inflyttning till kommunen är målet satt till 1275 nya bostäder 
fram till år 2040. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen antogs av kommunfullmäktige i december 2021.  

Planprogram och planområde 
Mål och syfte med planprogrammet 
Planprogrammet ska med utredningar av förutsättningarna och en samlad översyn av intressen och 
konsekvenser underlätta arbetet med framtagande av framtida detaljplaner i området. Vidare är syftet 
med planprogrammet att skapa en gemensam och tydlig målbild för hela området. 

Målet är att Bruksvägenområdet ska bli ett välplanerat område som knyts ihop med centrala Örkelljunga. 
Området ska bli ett attraktivt bostadsområde som lyfter fram Örkelljungas kvalitéer; det natursköna läget 

Fig. 7: Stadsplan Ö39 för Bruketområdet (Västra Ringarp 8:418 m.fl.) från 1979 



 Västra Ringarp 8:473  PLAN 2009.1 
 ”Hjälmsjöro” 
 
  

12 
 

med påtaglig närhet till skogen och sjöarna. Utbyggnaden av Bruksvägenområdet kommer att bidra till 
utveckling av hela Örkelljunga och genom varierande bebyggelse också utgöra ett brett utbud för 
människor att bosätta sig och verka i området. 

Nära kollektivtrafik 
Planområdesgränsen och busshållplatser är markerade på flygfotot på nästa sida. Planområdet är 
centrumnära och ligger i kommunhuvudorten som är kollektivtätast. Örkelljunga station trafikeras av tre 
kollektivtrafiklinjer, Skåne Expressen 10 Örkelljunga-Helsingborg, linje 511 Hässleholm-Ängelholm via 
Örkelljunga och linje 521 mellan Örkelljunga och Markaryd.  

Attraktiva och anpassade möjligheter att resa med kollektivtrafik är viktigt för örkelljungaborna då 
invånare i mindre kommuner i större utsträckning behöver pendla till närliggande städer och kommuner 
för att arbete, gå i skolan och besöka kommersiell service. Statistik från Örkelljunga kommuns 
utbildningsförvaltning visar att kommunen år 2021 har 301 gymnasieelever som är folkbokförda i 
kommunen men som läser gymnasieprogram i en annan kommun. Av dessa 301 är 294 elever pendlare 
och sju elever är inackorderade på studieorten. Gymnasieeleverna är en av många samhällsgrupper som 
är i stort behov av goda kommunikationsmöjligheter.  

Vid diskussion om goda kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik är det viktigt att titta på hela 
resan, från dörr till dörr alltså även resan från bostaden till hållplats eller station. För att invånarna ska 
välja att resa kollektivt bör även den första biten av resesträckan vara genomtänkt och smidig. Det ska 
vara möjligt för pendlare att välja bussen och välja att gå till bussen, kortare avstånd mellan busshållplats 
och hemmet kan uppmuntra till och förenkla kollektivt resande och därmed hållbara resmönster. 

Figuren 9 nedan visar en analys av en 400- och 800 meters radie runt busshållplatserna som visar 
hållplatsernas upptagningsområde. Det tar ungefär fem minuter att gå 400 meter, vilket enligt 
Trafikverkets rapport Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik är ett accepterat 
gångavstånd mellan bostad och busshållplats.9 Därmed tar det cirka 10 minuter att gå 800 meter, vilket i 
figuren nedan är markerat med ett ljusgrått fält runt busshållplatsen. Hela planområdet är upptaget av 
avståndsradien på 400 meter och 800 meter från hållplatserna, med undantaget en mindre del av stranden 
som hamnar precis utanför radien.  

Sträcka Linje  Tid Turtäthet 
Örk-Ängelholm 511 39 min 1 gång/h 
Örk-Hässleholm 511 41 min 1 gång/h 
Örk-Helsingborg 10 55 min 2 gånger/h 
Örk- Markaryd 521 29 min 1 gång/h 

 

 
9 (Trafikverket, 2012) 

Fig. 8: Tabell över kollektivtrafikresor från 
Örkelljunga busstation. Skanetrafiken.se 
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Figur 10 visar en översiktlig bild av hela 
kommunens yta med alla busshåll- 
platser, som trafikeras av någon av 
busslinjerna markerade. Det kan ses att 
det är den centrala huvudtätorten som 
har flest hållplatser och som trafikeras 
av flest busslinjer. 

Orterna Eket, Åsljunga och Skånes 
Fagerhult trafikeras också av busslinjer 
men det är inte lika tätt med 
busshållplatser och är inte trafikerade av 
alla busslinjer som trafikerar 
kommunen.  

  

Fig. 9: Flygfoto med planområdet, busshållplatser, 400meters och 800 meters avståndsradie markerat. 

 

               

Fig. 10: Översiktlig karta över Örkelljunga kommun med planområdet och busshållplatser 
markerade. 
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Nära service och arbete 
Likt för kommunikationerna är det, i de små kommunerna mycket viktigt att det finns kommersiell och 
offentlig service för att kommunen ska vara attraktiv för boende att flytta till kommunen och sedan vilja 
stanna. Det är samtidigt viktigt att det finns ett kundunderlag för de företag som är verksamma i 
kommunen. I närheten av planområdet finns det välutbyggd offentlig service i form av förskola, 
grundskola, vård- och omsorgsboende. Den kommersiella servicen i form av handel och tjänstehandel 
finns främst i kommunens huvudort Örkelljunga. Nedan presenteras majoriteten av den offentliga samt 
delar av den kommersiella servicen som symboler på kartan. Utöver symbolerna har två avståndslinjer 
ritats ut 400 meter och 800 meter från planområdet. Inom 800 meter (fågelvägen) från planområdet finns 
majoriteten av all service.  

Planområdet är centralt beläget och avstånden till service är inte stora. Närheten, alltså det faktiskt korta 
avståndet och den mentalt upplevt korta avstånden kan bidra till ökad handel och därmed bättre service 
då närheten också kan bidra till ökat resande och eliminering av upplevda hinder och barriärer. 

 

Fig. 11: Flygfoto med planområdet, service, 400meters och 800 meters avståndsradie markerat. 
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Den offenliga och kommersiella 
servicen är markerad på 
kommunkartan, figur 12. Kartan 
visualiserar på ett tydligt sätt att 
servicen i kommunen är som tätast i 
kommunhuvudoren. Det finns skola 
och förskola i Eket, Åsljunga och 
Skånes Fagerhult men i dessa orter 
finns det nästan ingen kommersiell 
service i form av varuhandel och 
tjänstehandel.  

  

 

 

 

 

Jordbruksmark inom planområdet 
Det utpekade planområdet består av områden med öppet landskap, skog och betesmarker. Betesmarken 
används delvis för fårbete och är inte använd som åker för livsmedelsproduktion. Inom området finns 
även en gammal deponi som inte är möjlig att bygga bostäder på, markens lämplighet som mark för 
livsmedelsproduktion är tveksam med tanke på direkt närhet till den nedlagda deponin. 

Betesmarken är markerat i gult på kartorna nedan. Det är många olika restriktioner som gäller i området 
och bevarande av jordbruksmark är en av dem. Betesmarken sträcker sig längst med båda sidorna av 
Bruksvägen mitt i området. I nära anslutning till betesmarken öster om Bruksvägen finns Abborrasjön 
och strandskyddet runt den och väster om Bruksvägen finns skogspartier av skyddsvärd karaktär. 
Huruvida området byggbart och attraktivt för byggnation är också beroende av dess terräng. Av den 
andra kartan på nästa sida kan det utläsas att området till viss del är kuperat som även det begränsar det 
byggbara ytan.  

 

Fig. 12: Översiktlig karta över Örkelljunga kommun med service och planområdet markerat. 
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Fig. 13: Karta över planområdet 
med betesmark markerat.  

Fig. 14: Karta över planområdet 
med betesmark och höjdkurvor 
markerat.  
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Övrig jordbruksmark i Örkelljunga kommun 
Inne i de centrala delarna av tätorten är det svårt att skapa och bevara ett sammanhängande 
jordbrukslandskap. I det pågående översiktsplanearbetet kommer bevaringsvärda jordbruksmarker att 
pekas ut. Intressanta områden är markerna runt Värsjön, Esborrarp och Västra och Östra Flinka. Där 
det delvis pågår sådan verksamhet. Även Östra Tockarp är relevant för bevarande av ett sammanhållet 
jordbrukslandskap, dock är utpekandet av Östra Tockarp beroende av att konceptet för översiktsplanen 
är fastställd. För framtida livsmedelsförsörjning är ovan nämnda områden av större betydelse än 
betesmarker inne i centrum. 

Lokaliseringsprövning 
För utbyggnad av ett nytt bostadsområde som bildar till ett attraktivt och brett alternativ för 
örkelljungabon har följande parametrar satts upp för potentiella områden: 

- Nära kollektivtrafik för att möjliggöra ett hållbart resmönster och minska bilberoendet 
- I nära anslutning till service för att skapa ett kundunderlag för den service som finns 
- I närheten av arbetsplatser 
- Kommunägda fastigheter för att underlätta processen från planläggning till färdigbyggda 

bostäder. 

Ett annat område som uppfyller de uppställda kraven är fastigheten Ejdern Norra, Örkelljunga 
centrum. Det pågår ett planarbete för det området. Planen föreslår en tät, stadsmässig byggstruktur 
där endast flerfamiljshus ska byggas. Det finns därmed ingen möjlighet att erbjuda villa- eller 
radhusbebyggelse inom det området.  

Bedömning och ställningstagande 
Planprogrammets syfte och områdets platsspecifika förutsättningar har presenterats i denna 
lokaliseringsprövning för att diskutera möjligheten och behoven av att ianspråkta betesmark för det 
väsentliga samhällsintresset; bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Örkelljunga kommun växer, enligt 
befolkningsprognosen kommer befolkningen att fram till 2032 öka till 12 097 personer och framräknat 
utifrån prognosen kommer befolkningen att öka till 13 193 personer år 2040. Det krävs då att kommunen 
kan möta efterfrågan av bostäder i varierande storlek och upplåtelseform. 

Domen från Mark- och miljööverdomstolen är ett ärende vars sak är lik ianspråktagandet av 
jordbruksmark inom programområdet för Hjälmsjöro. Skillnaden är att marken redan är planlagd för 
bostäder och den nuvarande användningen inte inkluderar odling utan är betesmark i mindre skala. 
Domen från Mark- och miljööverdomstolen ger en fingervisning i hur avgörandet mellan gällande 
detaljplan och nuvarande användning ska göras. 

Det är av vikt att bostäder, service och kollektivtrafik integreras i samhället på ett sätt som gynnar många 
olika parter och samhällsgrupper. Avsnitten ovan klargör för förutsättningar i planområdets närhet och i 
resten av kommunen, det är i kommunhuvudorten som service och kollektivtrafik är bäst utbyggd. För 
att skapa goda förutsättningar för en bred målgrupp att kunna flytta till Örkelljunga kommun behöver 
nya bostäder uppnå höga kvalitéer gällande närhet, service och kommunikationsmöjligheter. 

Området nära Hjälmsjön har länge varit planerat för bostadsändamål, de markytor som idag delvis 
används för fårbete är i detaljplanen från år 1979 planerade för nya bostadsområden. Det har även 
planerats för en trafiklösning som inte är ekonomisk hållbar eller god planering avseende nyttjande av 
markområden. Den föreslår en parallell väg längst med Bruksvägen för att separera gång- och cykeltrafik 
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från motortrafik. Hela området behöver ses över i ett nytt planprogram för att de kommande 
detaljplanera ska bilda en bra och genomtänkt helhet.  

För att kunna bemöta efterfrågan och bygga bostäder i områden som uppfyller kraven behöver 
betesmarken tas i anspråk. Planområdet är påverkat av många intressen och restriktioner så som 
bevarande av betesmark, deponi, strandskydd, sankmark, skyddsvärd natur samt att det finns ett utbyggt 
infrastrukturnät i området. Om all betesmark ska bevaras kommer stora delar av planområdet inte kunna 
planeras för bostäder och därmed är det inte möjligt att skapa nya bostadsområden med närhet till service 
och kommunikationspunkter. Historiskt har det funnits skäl att bevara områdets betesmarker då det haft 
en omfattande utbredning och det har brukats i större omfattning. Men nu när ytan börjat krympa och 
det inte längre är stora arealer som är kan bidra till en framtida livsmedelsproduktion är det bättre för 
kommunen att bevara den större arealen av jordbruks- och betesmark. Risken är att det blir spretigt med 
var jordbruksmarken finns och behovet av bostadsbyggandet skapar en fragmentering då kommunen 
växer och det endast finns mindre snuttar av brukningsbar mark. Det är bättre att kommunen fokuserar 
på utpekade områden för jordbruksmark.  

 

Det är viktigt för hela kommunens överlevnad att det byggs i centrumnära lägen. Offentlig och 
kommersiell service är i de mindre landsbygdskommunerna inte möjlig att erbjuda på alla platser utan det 
är viktigt att samla dessa. Likaså är närheten till kollektivtrafik viktig och avgörande för områden  

I planprogrammet är det viktigt att hänsyn tas till naturen och betesmarken genom att bevara, om möjligt 
delar av markerna och planera för bostadsområden som är präglade av och välintegrerade med naturen 

Fig. 15 Sammanfattande bild av tre faktorer för nytt bostadsområde. 
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och omgivningen. För den verksamme lantbruksproducenten är ytstorlekarna av vikt för att det ska var 
möjligt att låta fåren beta där och ett de ska trivas på platsen. Dialog förs med den verksamme så att 
kommunens planer och verksamheten ska fortgå i samspel och övergångarna bli smidig för alla 
inblandade parter.  
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