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Detta är en samrådshandling, 
Från 2022–05–09 till 2022–06–10 har du chans att framföra synpunkter till 
kommunen. Mejla dina synpunkter till plan@orkelljunga.se  
 
 
 
 
 

Planhandlingarna består av 
- denna programhandling,  
- en illustrationsplan, 
- en lokaliseringsprövning. 

 

Bilder och kartor är producerade av kommunen om inget annat anges.  

Norr är alltid upp på kartorna om inget annat anges. 
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SAMMANFATTNING 
o Hjälmsjöro ska vara en trygg boplats i centrum- och naturnära läge. Där 

mycket av den samhällsservice som behövs finns inom kort avstånd.  
 

o Föreslagna ytor för bostäder är utpekade och utplacerade med hänsyn till 
uppdraget, platsens förutsättningar, genomförda utredningar och 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 
 

o Uppdelningen mellan olika bostadstyper inom programområdet syftar till 
att bevara småskaligheten i området. 
 

o Åtgärder i from av avstängning och breddning av Bruksvägen för bättre 
framkomlighet. Åtgärden ska även bidra till kapacitetsökning för att kunna 
möta den ökade befolkningsmängden. 
 

o Föreslagen yta för förskola i den södra delen av området.  
 

o Tillgängliggörande av befintliga grönområden inom programområdet och 
stärka områdets natursköna läge. 
 

o Tillgängliggöra en strandnära promenad längst med Hjälmsjöns västra 
strand.  

 

 

  

Hela planområdet 71ha 

Befintliga fastigheter ca 7,1ha 
≈10% 

Föreslås att exploateras 9,3ha 
≈13% 

Grönområden att bevara ca 34,8ha 
≈49% 
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INLEDNING 
VAD ÄR ETT PLANPROGRAM? 
Detaljplanearbetet kan föregås av ett planprogram, i vilken kommunen tar 
fram mål och framtidsvisioner för planområdet (PBL 5 kap 10§). Det är 
frivilligt för kommunen att arbeta med planprogram men föreslås användas för 
geografiskt stora områden eller då detaljplanen går emot översiktsplanen. 
Planprogram är ett verktyg som även används när områdets utbyggnad innebär 
stor påverkan och engagerar många intressenter, kommunen samlar då in 
synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera under en 
samrådsperiod. De inkomna synpunkterna sammanställs i en redogörelse som 
kommunen använder för att utveckla förslaget till planprogram. 

Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan är vägledande inför framtida 
detaljplanearbeten. Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplanen 
och kommande detaljplaner för området.  

 

BAKGRUND 
Hjälmsjöro, tidigare kallat Bruksvägenområdet eller ”Bruket” är ett område i 
Örkelljunga kommun som ligger öster om centrala Örkelljunga och väster om 
Hjälmsjön. Bruksvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning i nära anslutning till 
Hjälmsjön vilket är en bidragande till områdets nuvarande struktur. Området 
mellan Bruksvägen och Hjälmsjön är delvis utbyggt med bostäder. Det utbygg-
da området inbegriper Karpstigen, Forellstigen och Öringstigen. Området 

består till stor del av naturområden i form av ängar som delvis används som 
betesmark och skogspartier som genomkorsas av stigar. Inom 
programområdet finns det camping och olika anläggningar för 
utomhusaktivitet som bland annat badplats, utomhusgym och anlagd led; 
Abborraleden.  

Gamla Bruksområdet -> Nya ”Hjälmsjöro” 
Området har under lång tid kallats för Bruksvägenområdet, Bruket eller gamla 
Bruksområdet så även under tidigare omgångar som arbetet med 
planprogrammet har pågått. Tidigt i arbetet med framtagande av detta 
planprogram användes det gamla namnet ”Bruksvägenområdet” men under 
processen har det långa och krångliga namnet blivit alltmer inaktuellt och att 
hitta ett nytt namn som lyfter områdets kvaliteter har blivit motiverat. Med 
hjälp av konceptet för programförslaget och planprogrammets avgränsning har 
det nya namnet tagits fram; Hjälmsjöro. Området kommer i planprogrammet 
och i vidare arbete att heta Hjälmsjöro och därmed associeras med områdets 
framtida utveckling.   

Uppdraget 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2009 i uppdrag att ta fram ett 
planprogram för området kring Bruksvägen för att undersöka möjligheterna 
att bygga ut området med bostäder. Bruksvägenområdet är ett naturskönt 
område med ett centralt läge i kommunen och bedöms ha ett bra läge för 
utveckling av hela tätorten. Det finns många intressen inom kommunens 
styrande organisation och bland allmänheten gällande hur områdets utbyggnad 
ska utformas, därför är det viktigt att utreda en helhetsbild av området. I ett 
tidigt skede av uppdraget år 2010, genomfördes ett antal olika utredningar 
såsom geoteknisk- och trafikutredning. I början av 2013 hade ett första 
planprogram färdigställts. Det var ute på samråd under perioden 2013.03.06-
2013.03.29, samrådet gav upphov till ett stort antal inkomna yttranden. 
Kommunstyrelsen framförde synpunkter på att antalet upptagna tomter var 
för få därmed arbetade projektgruppen fram ett nytt planprogram. Mellan åren 

Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplan och kommande detaljplaner för området. 

Översikts- 
plan 

Detalj- 
plan 

Plan-
program 
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2016 till 2020 har arbetet med planprogrammet för Bruksvägenområdet varit 
avstannat. Valet att föregå detaljplanearbetet med ett planprogram grundas i 
att området är stort till ytan samt påverkas av ett flertal detaljplaner. Det finns 
många intressenter som på olika sätt påverkas av områdets utbyggnad, genom 
ett planprogram samlas alla synpunkter in och olika intressen kan vägas mot 
varandra. 

Programområdet 
Planområdet omfattar cirka 71 hektar, som idag upptas i ett flertal gällande 
detaljplaner. Det är stadsplanen Ö39 från 1979 som täcker stora delar av 
området, den detaljplanen medger byggrätter och en vägstruktur som inte är 
aktuell idag, därför följer programområdesgränsen till viss del detaljplan Ö39s 
planområdesgräns. Men avsikten är att endast inkludera de fastigheter och 
markområden som avses utvecklas, byggas ut eller i framtiden förses med 
bestämmelser. Detta programs avgränsning beaktar också närliggande, 
gällande detaljplaner. Se mer under rubrik: Gällande översiktsplan och detaljplaner.  

SYFTE 
Planprogrammet ska med utredningar 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. 

MÅL 
Målet är att Hjälmsjöro 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 med påtaglig närhet till 
skogen och sjöarna. Utbyggnaden av Hjälmsjöro 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. 

PROCESSEN 
Processen med framtagande av planprogrammet inleddes med en 
inläsningsperiod, där tidigare förslag och utredningar har lästs och en 
bedömning av relevansen samt aktualiteten gjort. Vidare har platsens 
förutsättningar, kvaliteter och utvecklingsbehov identifierats genom 
platsbesök och granskning av kartmaterial. Dialogfasen har varit grundligt 
genomförd och stor vikt har lagts vid att kommunicera planprogrammets 
framtagande med berörda parter då planområdet är stort och många invånare 
har direkt eller indirekt anknytning till området. 

Synpunktskarta 
För att i ett tidigt skede kommunicera det pågående arbetet med berörda och 
andra intresserade såsom allmänheten, politiker och barngrupper har flera 
dialogmöten genomförts där synpunkter och allmänna tankar har samlats in. 
För att nå ut till en bred allmänhet lanserade Örkelljunga kommuns 
planavdelning en digital synpunktskarta där det fanns möjlighet att peka ut 
specifika platser och lägga antingen bevara-, utveckla-, trafik-, grönstruktur- 
eller bebyggelsekommentar. Genom denna dialogtjänst har allmänheten haft 
möjlighet att påverka planförslaget i ett tidigt skede innan ett färdigt förslag 
funnits. Det är givande för planarkitekten att tidigt veta vad allmänheten anser 
ska bevaras eller utvecklas och få möjlighet att arbeta in synpunkterna i 
materialet.  

  

Antal inkomna synpunkter i synpunktaportalen. Totalt 186 synpunkter och fördelningen enligt ovan. 
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Barnperspektivet 
I den tidiga dialogen har en riktad insats gjorts för att inkludera 
barnperspektivet; genom dialogmöten med två skolklasser i årskurs fem och 
en förskolegrupp har barnens tankar och synpunkter kring framtiden och de 
element som är viktiga samlats in. Skolbarnen uppger att de använder området 
för rekreation och besöker badplatsen och de aktiviteter som finns vid 

campingplatsen. På frågan om vad som är viktigt för framtida planering av 
området var nya aktivitetsplatser ett återkommande svar. 

  
Platsbesök med förskolegrupp, bild 1 gruppen går längst med Bruksvägen. Bild 2: gruppen har stannat 
på den smala Pinnåbron och beundrar Pinnån och landskapet kring det gamla Bruket.  

Platsbesöket med förskolegruppen gav möjlighet att granska barnens sätt att 
röra sig i det offentliga rummet och identifiera vad dem uppmärksammade. 
Vi valde att gå med barnen i den norra delen av området och prata om vägen, 
naturen och husens form. Under promenaden med de fem barnen och 
pedagogen upplevdes Bruksvägen mycket smal och det skapade en oro vid 
möte med bilar. Ett element som drog barnens uppmärksamhet var 
Pinnåbron och utloppet av Pinnån vid det gamla Bruket. Generellt sett var 
vatten och natur mycket intressant för dem. Barnen noterade fasadfärger och 
det visuella mycket. Färgen avgjorde deras uppfattning om husets skick och 
om de skulle kunna tänka sig att bo i ett likdanande hus i framtiden. 

Synpunktskartan med inkomna synpunkter. Varje punkt motsvarar en inkommen synpunkt 
kategoriserad enligt listan. 
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SWOT-analys 
En gruppvis SWOT-analys genomfördes 2014 tillsammans med 
tjänstepersoner. Under workshopen identifierade grupperna områdets styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen från 2014 har använts i 
inläsningsperioden för att inhämta information om de upplevda styrkorna, 
möjligheterna, svagheterna och hoten. Vidare kommer de att arbetas in i 
planprogrammet och i den mån det går att ta hänsyn till och bemöta de 
inkomna synpunkterna. 

Styrkor 
Sjöutsikt 
Närhet till natur och tätort 
Nära till grundskola och 
utbildningscentrum 
Rekreation 
Camping  
Bra vägutformning för låga hastigheter  
 

 

Svagheter 
Soptippen begränsar. 
Campingen hamnar mitt i ett 
bostadsområde. 
Mycket sankmark. 
Befintliga vägar har låg kapacitet för 
utökad bebyggelse. 
Mörk och obehaglig cykelväg från 
centrum. 
Fårbete - jordbrukslandskap hotat  

 
Möjligheter 
Utveckla gårdsgator och gc-vägar.  
Sanera soptippen.  
Rekreation för fler.  
Utveckling av aktiviteter. 
Utökad invånarmängd.  
Blandad bebyggelse.  
Generationsöverskridande. 
Stort engagemang hos boende - därför 
bra möjligheter till dialog.  
VA-anslutning mot 
Skytteparksområdet, Hjelmsjövägen, 
Karpstigen för rundmatning. 

 

Hot 
Motstånd från nuvarande boende. 
Markföroreningar. 
Vattennivåhöjning.  
Ökad biltrafik- buller, säkerhet, 
genomfartstrafik. 
Brist på kollektivtrafik. 
Enskild väg måste lösas in. 
Soptippen måste utredas. 
Otillräckligt med skolplatser i närheten. 
Campingverksamheten kan komma att 
hämmas av utbyggnad. 
Strandskydd. 
Dyrt att bygga. 

Tabell som sammanställer SWOT-analysen som genomfördes 2014. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
HISTORISKA ASPEKETER 
Norr om det markerade planområdet uppfördes år 1646 en kvarn för 
utvinnande av järnmalm ur sjön, kvarnen raserades tidigt och under 1700-talet 
tillhörde järnbruket von Reiserska stiftelsen. I slutet av 1800-talet blev det 
privatägd och genom åren utvecklades mekanismen och driften. Kvarnen togs 
ur drift år 1976. Delar av utrustningen är bevarad och finns på plats idag. 
Bruksvägen är kallad efter kvarnen och i folkmun kallas hela området 
’Bruksområdet’ eller ’gamla bruket’.  

En annan aktör och verksamhet som historiskt har haft stor roll i området är 
fabrikörsfamiljen Hjelme-Lundberg som flyttade sin verksamhet, Svensk-
engelska Herrkonfektionsfabrik Hjelm från Helsingborg till Örkelljunga under 
början av 1900-talet. Familjen tillbringade till en början endast somrarna i 
Örkelljunga innan de byggda Hjelmsjöborg som blev permanentboende. 
Vidare byggdes även Hjelmsjöhof som var ett turisthotell. Borgen och resten 
av byggnaderna är ritade i olika stilar som familjen hämtat inspiration till från 
sina resor runt om i världen. Verksamheten har haft stor prägel på den södra 
delen av planområdet och även viss namnsättning av de olika delarna av 
området. 

ARKEOLOGI, FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖ 
’Wallin kulturlandskap och arkeologi’ gjorde 2010 en bedömning av vilka 
områden inom programområdet som behövs inventeras ur arkeologisk 
synpunkt under detaljplaneskedet. Bedömningen baseras på att det kan tänkas 
finnas gamla boplatser inom programområdet öster om Bruksvägen, samt att 
det väster om Bruksvägen kan ha förekommit järnframställning under järnålder 
och medeltid. Vid Wallins fördjupade arbete under 2016 konstaterades att det 
inte finns något behov av fortsatta arkeologiska insatser. 
 
Inom programområdet finns enligt riksantikvarets Fornsök, www.fmis.raa.se 
endast en fornlämning som är känd sedan tidigare. Den utgörs av en 



  
Örkelljunga kommun  Västra Ringarp 8:473 PLAN 2009.1 
 ”Hjälmsjöro” 

10 
 

stenåldersboplats, ca 100x5 m, påträffad vid arkeologisk utredning år 1997 (se 
karta nedan). 
 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (2 kap 10 § 
Kulturmiljölagen). 

 
Utdrag ur Riksantikvariets webbtjänst Fornsök. Inom programområdet finns en känd fornlämning - en 
stenåldersboplats på en udde vid Mammas Vik. 

Hjelmsjöborg 
Ur kulturmiljösynpunkt är Hjelmsjöborg en unik och värdefull miljö som 
vittnar om en betydande verksamhets existens. Hjelmsjöborg används idag 

som bostäder och de gamla ekonomibyggnaderna har en privat aktör visioner 
om att använda för evenemangverksamhet. 

Under 2022 kommer ett arbete med kulturmiljöinventering att påbörjas där 
värdefulla miljöer pekas ut och upptas i en kulturmiljöplan. Kulturmiljöplanen 
kommer sedan ligga till grund för beslut i detaljplane- och bygglovsbeslut. 
Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande så för att säkerställa skydd av 
byggnaderna inom Hjelmsjöborg och dess miljö krävs det detaljplaneläggning 
med bestämmelser så som k# eller q#. 

Tills vidare bör följande gälla;  

- byggnader inom området får inte förvanskas och ska underhållas så att deras 
särart bevaras  

- nya byggnader, som endast bör tillåtas i undantagsfall, ska underordna sig 
byggnadstraditionen i området  

- miljöns helhetskaraktär ska vidmakthållas. 

 

Flygfoto över 
Hjelsmjöborg. Foto 
hämtad ur Sven 
Hjalmarssons 
bildsamling. 
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GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLANER  

 
Utsnitt av ställningstagandekarta för Örkelljunga tätort, Översiktsplan ÖP07.  

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 (2020) 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. 

Planområdet är stort och täcker in och angränsar till ett flertal detaljplaner. I 
planprogramsskedet är detaljplanegränserna inte avgörande för planförslagets 
upplägg och struktur.  

Planprogrammet bedöms ligga i linje med översiktsplan ÖP07.  

Översiktlig bild av gällande detaljplaner samt planområdet markerat. 
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I tabellen sammanställs alla detaljplaner som finns inom planområdet och de 
angränsande planerna samt vad de reglerar. Kolumnen Konsekvenser beskriver 
kort hur planprogrammets planförslag kommer att påverka detaljplanen. 

Den detaljplan som upptar största delen av planområdet är stadsplan Ö39, 
framtagen 1979. Detaljplanen medger byggrätter för villabebyggelse och 
flerbostadshus svagt uppdelat i fyra områden. Inom planområdet är en stor yta 
närmast Pinnån, Abborrasjön och Hjälmsjön planlagd för ’Ra’ Fritidsområde, 
och den gamla soptippen är planlagd för ’Ri’ Idrottsområde. Mellan 
bostadsområdena i väst är marken planlagda för ’Park och plantering’. 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 sätt brukar infrastrukturen som finns i området. 

I planbeskrivningen, under rubriken befintliga planer skriver planförfattaren ”I 
markhushållningsprogrammet för Örkelljunga tätort, sid 43 heter det: ”Enligt 
kommunens uppfattning bör i första hand Bruketområdet tagas i anspråk för 
utbyggnad med tanke på närheten till samhällets centrum, serviceinrättningar, 
VA-frågor, ägoförhållanden, grundkarta och utfört planarbete…””. Redan år 
1979 värdesattes närheten till service och området pekades ut som ett 
utbyggnadsområde i Örkelljunga tätort.   

  

Detaljplan,  Utbredning Bestämmelse  Konsekvens  
Ö39 (stadsplan)  
Antagen 1979  

Stor utbredning, 
upptar nästan hela 
planområdet 

Byggrätter,  
Parallell väg till 
Bruksvägen  

Stora delar av Ö39 
kommer att hävas av nya 
detaljplaner  

DP 108  
Antagen 2007  

Angränsande till 
planområdets 
nordöstra delar. 

Byggrätter i form av 
villatomter  

Planprogrammet har 
ingen påverkan på 
detaljplanen  

DP 97  
Antagen 2003  

Fristående 
detaljplan inom 
planområdet 

Möjliggöra fastighets- 
bildning och skydd 
för byggnad  

Planprogrammet har 
ingen påverkan på 
detaljplanen  

DP 96  
Antagen 2003   

Angränsande till 
planområdets 
nordöstra delar. 

Byggrätter  
Naturområde 
närmast Abborrasjön  

Delar av planen kommer 
att hävas för bostads-
byggande   

DP 86  
Antagen 1996  

Fristående detalj-
plan inom 
planområdet 

Camping  

Detaljplanen förblir 
opåverkad då plan- 
programmet föreslår  
samma användning  

DP 73  
Antagen 1992  

Angränsande till 
planområdets 
sydvästra del 

Omlokalisera 
cykelväg och skapa 
rationell vändplats  

Planprogrammet har 
ingen påverkan på 
detaljplanen  

DP 65  
Antagen 1990  

Mindre del av 
detaljplanen är 
inkluderat inom 
planområdet. 

Bostäder  
  

Planprogrammet har 
ingen påverkan på 
detaljplanen  

DP 64  
Antagen 1991  

Angränsar till 
planområdets södra 
del 

Bostäder, handel, 
kontor och 
småindustri  

Ingen påverkan nu. Kan 
komma att påverkas vid 
detaljplaneläggning av 
fastighet: Västra Ringarp 
8:431 

Ö 27  
Antagen 1973  

Angränsande till 
planområdets 
sydvästra del 

Villabebyggelse  
 Planprogrammet har 
ingen påverkan på 
detaljplanen  

Ö 17  
Antagen 1968  

Angränsande till 
planområdets 
sydvästra del 

Ökning 
av bostadsbebyggelse   Förblir opåverkad 

Tabell som sammanställer alla gällande detaljplaner inom området. 
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Stadsplan Ö39 för 
Bruketområdet (Västra 
Ringarp 8:418 mfl) från 
1979 
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RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 
Örkelljunga kommun antog i december 2021 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. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Planprogramområdet omfattar följande fastigheter med följande 
markägoförhållanden:  

Örkelljunga kommun:  
Västra Ringarp 8:473, Västra Ringarp 8:309 och Roddaren 2 (se kartan, där 
kommunens markinnehav är markerat i oranget).  

Privatägda fastigheter:  
Västra Ringarp 8:307, 8:190, 8:434, 8:417, 8:496, 8:409, 8:431, Glindret 1 och 
2, Kroken 1, 2 och 3, Metspöet 2, 3, 4, 5 och 7, Plåtslagaren 1 och 2, Roddaren 
1 och 3, Seglet 1, Skräddaren 1 samt Åran 1 och 2.  

Samfälligheter:  
Västra Ringarp S:7 

Gemensamhetsanläggningar: 
Ga:2, Bruksvägen. Kommunen ämnar ansöka om omprövningsförättning för 
att upphäva anläggningsbeslutet och överta huvudmannaskapet för 
Bruksvägen, detta eftersom planförslaget också omfattar gestaltning av vägen.  

 

  

 

 

Kartan visar kommunägda fastigheter inom planområdet. Orange-markerat område. 
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RIKSINTRESSEN OCH STATLIGA REGLERINGAR 
Strandskydd 
Sjöar och vattendrag omfattas enligt Miljöbalken (1998:808) av strandskydd 
som syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till stränder 
och bevara goda levnadsmiljöer för djur och växter, på land och i vatten. 
Strandskyddet omfattar 100–300 meter land- och vattenområde. 

Inom programområdet finns sjöarna Hjälmsjön och Abborrasjön som 
omfattas av strandskydd. I den nu gällande detaljplanen Ö39 från 1979 är 
strandskyddet upphävt eller reducerat vid korta partier. I Länsstyrelsens beslut 
från 1979 står det ”Länsstyrelsen förordnar samtidigt att strandskydd ej längre 
skall gälla inom de områden utmed Hjälmsjön och Pinnån som enligt 
planförslaget utgör allmän plats eller bostadskvarter då allmänhetens åtkomst 
av stränderna här är säkrad. Däremot gäller strandskyddet fortfarande inom de 
specialområden som i planförslaget betecknats med Ra, Rb, eller Rn”. Upphävt 
eller reducerat strandskydd återinträder vid ny planläggning enligt MB 

Ett stort område inom programområdet är påverkat av strandskyddet som 
begränsar möjligheten att bygga och utveckla området. För att kunna bygga i 
området och utveckla en helhet är det därför av stor vikt att strandskyddets 
avstånd till norra och västra delen av Abborrasjön reduceras till 50 meter på 
land. Örkelljunga kommun anser att det finns stöd för att reducera 
strandskyddet med motiveringen att det inte påverkar strandskyddets syfte och 
bidrar till att utveckla hela kommunen, Miljöbalken 7 kap. 18c-d§§. Genom 
reduktionen av avståndet möjliggörs byggnation inom planområdet som 
innebär en utveckling och ett attraktivt läge för exploatörer då ytan blir är 
tillräcklig för byggnation samtidigt som allmänhetens tillgång till området, 
jämfört med idag inte skulle påverkas negativt. Programförslaget uppfyller 
strandskyddets syfte att möjliggöra allmänhetens tillgång till stränder och 
bevara goda levnadsmiljöer för djur och växter är utifrån dagens 
markanvändning möjlig.  

Vidare är det av allmänt samhällsintresse att den mark som är centrumnära, har 
goda kommunikationsmöjligheter och dessutom nära till redan utbyggd service 
också ska utnyttjas för det ändamål som är mest lämplig och som bidrar till 
kommunens utveckling. Möjligheten att erbjuda bostäder i attraktiva lägen och 
som passar en bred målgrupp är en byggsten i kommunens konkurrenskraft 
och möjlighet att erbjuda nuvarande och framtida invånare en bostad som 
tillgodoser individens behov och önskemål. 

 Strandskyddets nuvarande sträckning och föreslagna sträckning. 
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Möjligheten till att anordna en fri passage mellan de tänkta bostadsområdena 
och stranden bedöms vara god och tillgängligheten till området kring sjön kan 
därmed öka. En närmare beskrivning görs i samband med kommande 
detaljplan. Ovan presenteras strandskyddets befintliga sträckning genom 
området som är kring 100–130 meter från Abborrasjöns och Hjälmsjöns 
strandkant. För att möjliggöra utbyggnad av bostadstomter föreslås 
strandskyddet reduceras enligt bilden ovan. 

STRUKTURELLA ASPEKTER 
Dagens markanvändning 
Programområdet består till största del av naturmark i form av ängar som under 
sommarhalvåret delvis används som betesmark. I de västra och östra delarna 
av programområdet utbreder sig skogspartier som i väst genomkorsas av stigar 
och gång- och cykelvägar. Väster om Bruksvägen finns ett stort område, vilken 
nu är gräs- och trädbevuxen och genomkorsas av stigar användes fram till 
1970-talet som deponi. Mer om deponin kan läsas i avsnittet ’Geoteknisk 
utredning’.  

Längst med Bruksvägen finns i söder Hjelmsjöborg och Hjälmsjö Camping 
med därtill kopplade fritidsaktiviteter som tennisbanor och minigolfbana.  
Vidare norrut finns ett sommarhus vars huskropp ligger mycket nära den smala 
Bruksvägen. Granne med sommarhuset, med en gång- och cykelväg mellan 
finns det nybyggda bostadsområdet Hjälmsjö Äng, uppfört 2019–2021, som 
består av fyra flerfamiljshus i två våningar, med totalt 30 lägenheter. Husens 
placering bildar en gemensamhetsyta där parkering, cykelförråd och lekplats 
har förlagts. 

Mellan Hjälmsjö Äng och det utbyggda området med Karpstigen, Forellstigen 
och Öringstigen finns ytterligare en fastighet som är bebyggd. Resten av den 
sträckan är omgiven av ängar och partier av skog. Ängarna öster om 
Bruksvägen bryts upp av Abborrstigen, en grusväg som leder till badplatsen 
Mammas vik, lekplatsen och utegymmet som ligger intill badplatsen. Vidare 
leder vägen till roddstationen och Villa Saga (den enskilda villan söder om 

Abborrasjön). Det natursköna området kring Abborrasjön erbjuder möjlighet 
till fritidsaktiviteter såsom bad, fiske, gymträning, rodd och paddling.  

Norr om området slingrar sig Pinnån fram och bjuder på natursköna 
omgivningar i Pinnåområdet. 

 
Nuvarande bebyggelsestruktur 
Inom och runt programområdet är de flesta hus fristående och endast en 
mindre andel är parhus, radhus eller flerfamiljshus. Nedan presenteras de 
befintliga strukturerna. I de utbyggda områdena hålls principerna  

 

  
Kartan visar uppdelningen av bostadstyperna inom programområdet. 
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Terräng 
Områdets terräng beskrivs bäst som böljande ängar omgivna av skogspartier, 
på båda sidorna om Bruksvägen. Det är Bruksvägen om är den genomgående 
strukturen i området.  

Som det framgår av höjdlinjerna i kartan nedan är markytorna i direkt 
anslutning till Bruksvägen i jämn nivå, men i väster bryts den plana ytan av i 
vissa sluttande partier. Det är framför allt i de norra delarna av 
programområdet som det finns höjdskillnader i from av toppar i .  

 

Naturvärden 

 

Det naturnära läget är en stor tillgång för ett bostadsområde och bidrar till 
områdets kvalitéer. Naturen är värdefull och det är viktigt att det planeras och 
byggs med hänsyn till den. Målsättningen vid all byggnation skall vara att orsaka 
så liten påverkan som möjligt på närområdet.  

2010 gjordes en kartering och värdering av naturen inom programområdet. 
Klassningen sker i fyra klasser där klass 1 är mest värdefullt och klass fyra minst 
värdefullt. I den klassningen är inte betesmarkerna upptagna i 
naturvärdesvärderingen. För diskussion om betesmarker se avsnitt och bilaga Karta som visar höjdkurvor och befintlig markanvändning. 

Karta som visar höjdkurvor och befintlig markanvändning. 
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’Ianspråktagande av betesmark’. De naturområden som är värderade till klass 
1 är i största mån bevarade och kommer i programförslaget att föreslås behålla 
samma markanvändning. Med visst undantag har klass 2-marker föreslagits få 
ny användning. Det gäller främst de områdena där det har varit avgörande för 
stadsbilden att bostadsområdena knyts samman på ett sätt som bildar 
sammanhängande strukturer. 

Inom planområdet finns stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd. 
Biotopskyddade stenmurar inom programområdet avses hamna inom ”Allmän 
plats; NATUR”. Därmed kommer åtgärder för planens genomförande inte 
medföra att ansökningar om biotopskyddsdispenser krävs. 

TEKNISKA ASPEKTER 
Vatten och avlopp 
I översiktsplan ÖP07 beskrivs kommunen ha god dricks- och 
avloppsförsörjning. Översiktsplanen är från 2008 vilket kan innebära att 
uppgifterna är förlegade. I arbetet med den nya översiktsplanen har möte 
hållits med NSVA- kommunens VA-avdelning, och Söderåsens miljöförbund 
SMFO, kommunens utökade miljö och tillsynsavdelning. Följande uppgifter 
lyfts: 

- VA-systemet i Örkelljunga: det är hög kapacitet gällande mängden 
vatten däremot är det sämre status på vattenkvaliteten och 
reningsprocesserna. 
 

- Enligt uträkning genomförd av NSVA är Örkelljunga Vattenverk 
dimensionerat för 80 000 personekvivalenter (pe), industrier kräver 
mer vatten. Det pågår arbete och utredning kring byggande av nytt 
vattenverk. 
 

- Reningsverk för Örkelljunga: är dimensionerad för 8570 pe och 
belastas idag av omkring 6298 pe. Reningsverket är placerat ganska lågt 
och vid höga flöden ligger verket delvis under vattenytan och detta 

medför risk för breddning. Enligt SMFO, som ansvarar för tillsynen 
behövs det åtgärder men det är möjligt att ansluta fler hushåll till 
reningsverket.  

 
Delar av planområdet är upptaget i den genomförda statusbedömningen av 
VA-systemet i Örkelljunga kommun. Den södra delen av programområdet är 
av godkänd status. Vid detaljplanering och utbyggnad bör kapaciteten i VA-
systemet utredas och åtgärdas.   

 Karta över statusbedömning av VA-systemet, WSP 2018.  
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Översvämningsrisker 
Inom programområdet finns sjöarna Abborrasjön och Hjälmsjön som vid 50 
och 100 års skyfall kommer att påverka området i sin nuvarande struktur. De 
följande kartorna visar en kartering vilka områden som inom en 50- och 100 
årsperiod kommer att vara översvämmade. De röda områdena visar en 
översvämningsgrad som kommer att vara skadlig för byggnader. Det är viktigt 
att närmare undersöka, på en detaljerad nivå hur planeringen av nybyggnation 
kan anpassas efter de rådande förutsättningarna och vilka åtgärder som kn vara 
lämpade. 

  

 
Det finns risker för höga vattenstånd i området enligt den geotekniska 
utredningen som utförts. Lägsta tillåtna nivå för nytillkommande bebyggelse 
vid Hjälmsjön är därför +79 möh. Öster om Bruksvägen kommer uppfyllnad 
till denna nivå att krävas. Hjälmsjöns normala vattennivå ligger på + 76,6 möh. 
Högsta uppmätta vattennivån i Hjälmsjön i modern tid är + 78 möh. 
Detaljplaner kommer endast kunna tillåta källarlösa hus.  

Karta med ledningar inom planområdet visar att det är delvis utbyggt. 

 

Skyfallskartering 50 år, Tyréns 2020. 
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Det finns en problematik kring Abborrasjöns dräneringssystem som orsakar 
höga vattenstånd i och runt sjön som periodvis går ut över den anlagda 
motionsleden ’Abborraleden’ runt sjön. Problemet, som behöver åtgärdas för 
att leden ska kunna användas grundar sig i vattnets möjlighet att nå utloppet 
till Hjälmsjön tidigt, innan vattnet svämmar över på närliggande område.  

UTREDNINGAR 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen har i undersökningen av betydande miljöpåverkan använt en 
checklista för att göra bedömningen om planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Programmet berör punkter så som, strandskydd, hushållning med mark 
(betesmark) och förorenad mark. Planprogrammets förslag bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning 
behöver göras. 

Bedömningen grundar sig i att åtgärderna inte är emot strandskyddets syfte 
utan kan bidra till att de strandnära områdena blir mer tillgängligt för 
allmänheten och dessutom är det avgörande för kommunens utveckling att de 
service och stationsnära områdena i kommunen kan utvecklas. Likaså 
motiveras ianspråktagandet av betesmarker. Kommunen har andra marker 
som används för jordbruk och djurbete. 

Planprogrammet föreslår att det före detta deponiområdet förblir oförändrad 
i enlighet med de fördjupade riskbedömningarna. Söderåsens miljöförbund har 
bevakning på deponin och tillhandahåller säkerhetsåtgärder. Kommunen 
bedömer, utifrån känd information, inte att deponiområdet utifrån förslaget 
kommer medföra betydande miljöpåverkan på området. 

  

Skyfallskartering 100 år, Tyréns 2020. 
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MILJÖKVALITETSNORMER 
Luftföroreningar 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena 
kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i 
utomhusluft. I de luftkvalitetsmätningar som har genomförts i Örkelljunga låg 
alla uppmätta värden klart under miljökvalitetsnormerna. Planförslaget 
beräknas medföra ökad biltrafik. Ökningen bedöms dock inte vara så stor att 
luftkvaliteten påverkas negativt. Det bedöms därför inte heller finnas någon 
risk för att miljökvalitetsnormerna ska överskridas till följd av förslaget. 

Vattenkvalitet 
Vattenförekomst inom planområdet utgörs av grundvattnet som enligt 
information från Länsstyrelsens Vatteninformationssystem (VISS) har god 
kemisk och kvantitativ status. Planprogrammets genomförande bedöms inte 
medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan 
hållas.  

Dagvatten 
Planförslaget innebär större hårdgjord yta men kommer att omges av 
naturmark i de flesta fallen. I detaljplaneprocessen kommer det att utredas mer 
precist hur stora de hårdgjorda ytorna kommer att vara. I planförslaget föreslås 
parkeringsytor inte hårdgöras utan i stället använda markbeläggning som är 
genomtränglig för vatten. Planförslaget bedöms inte påverka 
dagvattenkvalitén. 

Spillvatten 
Planområdet ansluts till det kommunala spillvattenledningssystemet som renas 
i avloppsreningsverk, vilket innebär att påverkan på grund- och ytvatten av 
spillvatten lokalt blir obefintlig 

Dricksvatten 
Ingen dricksvattenförekomst inom planområdet. Planområdet kommer att 
anslutas till Örkelljungas kommunala dricksvatten vilket innebär att uttag av 

grundvatten inte kommer att ske. Därmed blir påverkan på 
grundvattenkvaliteten obefintlig. 

Fisk- och musselvatten 
Inom planområdet finns inga musselvatten. Hjälmsjön och Abborrasjön är inte 
upptagna i Viss musselvattenskikt. (viss.lansstyrelsen.se) 

Omgivningsbuller 
I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges att skyldighet att 
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram finns för kommuner med över 
100 000 invånare. Örkelljunga kommun har drygt 10 000 invånare. 
IANSPRÅKTAGANDE AV BETESMARK 

I samband med programarbetet har en lokaliseringsprövning genomförts och 
ett dokument tagits fram, i vilken kommunen diskuterar och motiverar 
ianspråktagandet av jordbruksmark. Hjälmsjöro har valts att genomgå en 
tätortsutveckling utifrån dess centrumnära läge och närheten till olika 
servicepunkter i form av handel, kommunikationspunkter, skola och vård. 

I Miljöbalken 3 kap 4§ står det att jordbruksmark får tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov 
inte kan tillgodoses på annan mark på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Idag används delar programområdet som planeras att tas i anspråk som 
betesmark. Området är redan planlagt för bostäder i den gällande detaljplanen 
och i ÖP07 är området utpekat för förtätning. Vilket innebär att pågående 
användning som betesmark inte behöver vägas in. Ett fall från Mark- och 
miljööverdomstolen presenteras i bilagan. ’Ianspråktagande av betesmark’. 
Platsens förutsättningar utifrån betes- och jordbruksmarkerna presenteras 
vidare i bilaga. 
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TRAFIKUTREDNINGAR 
Trafikutredningar har genomförts i arbetet med planprogrammet där den 
nuvarande infrastrukturen utvärderas och förslag på nya sträckningar och 
utvecklingsåtgärder tas fram. Vid arbetets början 2010 genomförde WSP en 
utredning och under arbetet med detta planprogram har Tyréns genomfört en 
trafikutredning. I detta planprogram har främst den senaste trafikutredningen 
använts. 

Bredvid presenteras den befintliga infrastrukturen som består av bilvägarna 
Bruksvägen och Abborrstigen samt gång- och cykelvägarna väster om 
Bruksvägen.  

Bruksvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Smålandsvägen i norr till 
Hässleholmsvägen i söder och är cirka 1,5 kilometer lång. Vägen är avstängd 
för genomfartstrafik men det är svårt att kontrollera om detta efterföljs. Det 
framkommer i dialogerna med allmänheten att vägen idag används för 
genomfart och erfarenheten är att hastighetsbegränsningarna inte hålls.  

Eftersom vägens dimensioner inte är anpassade för högre farter upplevs 
farterna som högre och farliga. Vägen är smal och i de norra delarna av 
Bruksvägen är vägen så smal i vissa partier att det inte är möjligt för möte utan 
att stanna. Nedan visas några mätpunkter i den norra delen, punkterna visar 
avståndet mellan fastighetsgränserna på sidorna av Bruksvägen.  

 

 

Bruksvägen har några trånga partier i den södra delen också men är för det 
mesta bättre än den norra delen. Om vägen ska breddas innebär det i norr ett 
stort ingrepp i den befintliga miljön och innebär även inlösande av mark då det 

Trånga sektioner i Bruksvägens norra del. Tyréns trafikutredning, 2021. 

Bruksvägenområdet och dess omgivning.  Tyréns trafikutredning, 2021. 
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flera privata fastighetsägare längst med Bruksvägens norra del. Det är möjligt 
att bredda vägen i den södra delen eftersom kommunen är fastighetsägare på 
minst en sida om Bruksvägens södra del. 

Längst med Bruksvägen finns idag inga gång- och cykelvägar vilket kan orsaka 
en trafiksituation som upplevs som osäker. Vid utbyggnad av området, med 
fler personer som vistas i området kommer det att behövas utökning av 
vägarna för att möta behovet av kapacitetsökning. Dessutom är två av 
målpunkterna i området, roddstationen och campingen belägna i den södra 
delen. Hit transporteras större fordon och det är mest lämpligt att dessa åker 
söderifrån och inte blandas med gående och cyklister i en blandtrafik-lösning.  

En trafikåtgärd som har undersökts är avstängning av vägen. I 
trafikutredningen har alla olika målgruppers resmönster och målpunkter 
identifierats och utvärderats utifrån åtgärden. Att stänga av vägen i höjd med 
Ekdungen, söder om Karpstigen innebär det att boende längst med 
Bruksvägen slipper genomfartstrafiken och trafiksituationen blir säkrare då 
större fordon leds till den södra delen som ska breddas och tillförses med 
gångbanor på båda sidorna.   

GEOTEKNISK UTREDNING 
I arbetet med planprogrammet har geotekniska undersökningar genomförts i 
vilka byggbarhet, markförhållandet och riskbedömningar har undersökts.   

Hjälmsjötippen 
Hjälmsjötippen är en äldre nedlagd deponi som hade sin huvudsakliga 
verksamhetsperiod mellan tidigt 1950-tal till slutet av 1970-talet. 
Deponiverksamheten startade med att gropar från tidigare 
torvbrytningsverksamhet fylldes med avfall i form av hushållssopor, latrin och 
slam från avloppsreningsverket och enskilda avloppsanläggningar (fram till 
1965). Mellan 1965 och tid för avslutning av deponin skedde deponering av 
främst trädgårdsavfall och barkavfall från sågverket i Örkelljunga. Idag är den 
gamla deponin gräs- och trädbevuxen och genomkorsas av stigar. I 

byggbarhetskartorna är deponins utbredning markerad i lila alternativt 
mörkgrått.  

Inventering och riskklassning är gjord 2014 och vidare har det genomförts 
miljötekniska utredning av Tyréns, 2019 och år 2021 genomfördes en 
fördjupad riskbedömning gällande Hjälmsjötippen. Det framkommer i 
undersökningarna att området inte är lämplig för byggnation eller förändringar 
som innebär omfattande ingrepp i marken, men ”…riskerna för negativa 
effekter på människors hälsa eller miljön små inom området och 
förutsättningarna för spridning av förorenade ämnen i relevanta 
koncentrationer är liten” (Tyréns, 2021). Även grundvatten och ytvatten har 
undersökts och grundvattnet som återfinns inom området bedöms generellt ej 
vara allvarligt förorenat, då analysresultat från 2019 och 2021 påvisar generellt 
mycket låg till låg halt enligt SGU:s bedömningsgrunder. Däremot ”ska det 
dock noteras att enskilda ämnen bly och koppar har påträffats i hög till mycket 
hög halt samt PAH-H över SPBI:s risk kopplat till ytvatten” (Tyréns, 2021.) 
Söderåsens miljöförbund har idag bevakning på Hjälmsjötippen och 
utvecklingen. Det är lämpligast att behålla den nuvarande användningen. Vid 
önskan om ändring av markanvändningen ska en fördjupad riskbedömning 
genomföras utifrån den nya önskade användningen.  Vid förändrad 
markanvändning som innebär vistelse inom området för den gamla deponin 
bör följande tabell beaktas. 
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Radon 
Området består av mark med normalriskklassning avseende radon. Mätningar 
visar 5–18 kBq/m3. Hus föreskrivs därför uppföras med tät grundkonstruktion. 

Byggbarhet 
Området är stort och består av olika marktyper som är mer eller mindre 
lämpade för bostadsbyggande och som innebär olika stora kostnader utöver 
anläggningskostnader. Karteringen är gjord på ett översiktligt plan och med 
planområdets storlek är det en utmaning att undersöka varje del av området i 
detalj. 

Karteringen är färgkodad och utgår ifrån den geologiska planen, se nästa sida. 
De gröna områdena är isälvsavlagring och innebär vid byggnation inga övriga 
markanordningskostnader. Dessa områden är belägna väster om Bruksvägen. 
Öster om Bruksvägen har delar av marken använts för torvbrytning i mindre 
skala, varav markerad som ’torv/gyttja’. Det finns partier öster om Bruksvägen 
som vid byggnation kommer att innebära ytterligare kostnader från 100-
600kr/kvm utöver anläggningskostnader. Siffrorna är framtagna med 2010 års 
priser. 

  Modellparametrar för beräkning av platsspecifika nivåer samt jämförelse med generella 
riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning. Tyréns Fördjupad riskbedömning, 
2021. 
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Byggbarhetskarta, geologisk plan. WSP, 
2010. 
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Byggbarhetskarta Kostnadsplan. Tyréns 
2010. 
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PLANFÖRSLAG 
I planprogrammet tas ett förslag över 
framtida markanvändning, framtida 
väg- och grönstruktur fram som på en 
översiktlig nivå pekar ut lämpliga 
områden för olika användningar genom 
avvägningar mellan olika intressen och 
aspekter. 

KONCEPT- HJÄLMSJÖRO 
Konceptet är sammanfattat i en 
mindmap som kortfattat visar områdets 
styrkor och möjligheter tillsammans 
med framtidsvisionen om utbyggnaden 
av området. Tanken är att Hjälmsjöro 
ska vara platsen för ro och trygghet för 
en bred skara medborgare.  Genom att 
föreslå olika bostadstyper och 
möjliggöra för olika aktiviteter vänder 
sig området till olika målgrupper.  

Centrumnära, naturnära och 
upplevelser är exempel på kvalitéer som 
lyfts i konceptet och som präglar 
programförslaget. 

Programförslaget presenteras i en 
illustrationsplan på nästa sida. 

  

Sammanfattning av konceptet i en mindmap. 
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FÖRESLAGEN BEBYGGELSESTRUKTUR 
Planprogrammet föreslår nya ytor för 
bostäder. Det är främst ängsytorna som 
är föreslagna att exploateras. 
Planprogrammet är inte juridiskt 
bindande och syftet är att skapa 
möjlighet för en sammanhängande 
helhet i området. Förslaget utgår ifrån 
uppdraget, platsens förutsättningar, 
genomförda utredningar och 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 

I det här stadiet i processen har de 
föreslagna ytorna för bostäder enbart 
specificerats med vilken bostadstyp 
som bäst lämpar sig för ytan. Det är i 
detaljplaneskedet som husens placering 
och storlek fastställs. 

Varje yta är en del av helheten och det 
är viktigt att ta hänsyn till omgivningen 
genom hela processen; från 
planprogram till färdigbyggda hus. 
Området ska bli ett nyttigt och 
välkomnande område för både boende 
och besökare. Fokus ska, förutom på 
husen, också ligga på gaturummen och 
gestaltning av de befintliga och framtida 
offentliga ytorna. Som besökare i 
området möter en området från vägen; 
gåendes, cyklandes eller i en bil. Vägens 
utformning är en avgörande fråga för 
hur området betraktas och upplevs.  
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Vid besök i området ska den småskaliga karaktären upplevas direkt från vägen. 
Genom att föreslå bostadstyper och höjder som längst med Bruksvägen är i 
största möjlig mån låga fristående hus kan småskaligheten och den natursköna 
karaktären bevaras. 

Vidare är det viktigt att kvalitéerna som finns i sjöarna fortsatt är en tillgång för 
alla och att sjöarnas närvaro i området bevaras och lyfts. Siktlinjer från 
Bruksvägen till sjöarna ska bevaras, detta kan uppnås genom husens placering, 
så att de inte får en avskärmande effekt.  

Område A: Förskola 
I och med utbyggnaden av området kommer befolkningsmängden att öka och 
behovet av en förskola med bland annat Hjälmsjöro som upptagningsområde. 
Den föreslagna ytan för uppförande av en ny förskola är vald utifrån dess 
storlek och läge i området. Det ligger i den södra delen av området för att inte 
tillföra området ännu mer trafik in bostadsområdet då barn ska lämnas och 
hämtas. 

I dialog med Örkelljunga kommuns utbildningsförvaltning har ytbehov och 
storlekskrav för en ny förskola översiktligt utretts. Storlekskraven för nybygge 
av en förskola är kring sex avdelningar. Jämförelsevis finns i Örkelljunga tätort 
Hälsoförskolan som består av sex stycken avdelningar. Den föreslagna ytan är 
10 100 kvm; att jämföra med Hälsoförskolans fastighet Mesen 1 ca 10 600kvm. 

Den föreslagna ytan inbegriper den befintliga 
fastigheten Seglet 1 som består av ett 
sommarstuge-hus och tillhörande byggnad. 
För att möjliggöra nybyggnad av en förskola 
behöver fastigheten lösas in. Ytan 
runtomkring Seglet 1 är sluttande men platsen 
där husen står är uppbyggd. Den sluttande 
terrängen kan vara utmanande vid 
byggnation men genom god gestaltning kan 
en spännande utemiljö skapas.  

Område B: Flerfamiljshus 
Område B är totalt 18 650kvm där ca 10 880kvm är lämpligt för bostäder och 
ca 7770kvm inte får bebyggas med bostäder utan är reserverad för utemiljöer 
såsom lekplats och parkeringar för cykel och bil. Ytan ligger i direkt anslutning 
till det utbyggda området med flerfamiljshus i två våningar. Den lämpliga ytan 
för bostäder är stort och här kan större huskroppar rymmas. Eftersom ytan är 
bakom de befintliga byggnaderna kan husen tillåtas byggas i tre våningar utan 
att området upplevs som överexploaterat. Vid placering av husen ska hänsyn 
tas till siktlinjer från Bruksvägen och gång- och cykelvägen.  
 
Område C: Fristående hus eller Camping 
Ytan ligger i anslutning till Hjälmsjö Camping som idag är begränsad till sin 
nuvarande yta. Om campingen i framtiden behöver utvecklingsyta bör denna 
ligga i direktanslutning till den befintliga ytan. Ytan ligger mittemot de 
nybyggda flerfamiljshusen och norr om område C föreslås en yta för fristående 
bostäder, därför lämpar sig ytan även för bostäder. Vid bebyggelse av bostäder 

Fastighet Seglet 1. Foto av ytan som föreslås utgöra utvecklingsyta för Campingen eller yta för fristående hus.  
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föreslås område C bebyggas med låga fristående hus med utfart ut mot 
Bruksvägen; för att skapa en bostadsgata med låga farter.  
Ytan begränsas av strandskyddet samt de geotekniska markförhållandena. 
 
Område D: Fridsående hus eller radhus 
Område D, tillika fastighet Roddaren 2 ligger intill Bruksvägen och är avstyckad 
från den stora kommunägda fastigheten Västra Ringarp 8:473. Norr om 
fastigheten finns Roddaren 1 som är större än de genomsnittliga villatomterna i 
området. Fastigheten är bebyggd med en villa.  

I område D föreslås låg bebyggelse som ska bidar till att skapa en bostadsgata. 
De fristående husen eller radhusen ska vara vända mot Bruksvägen och direkt 
utfart ske ut mot vägen. Den befintliga bebyggelsen bedöms vara förenlig med 
förslaget och kunna passa in i den miljö som föreslås bildas.  
 
Område E och I: Fristående hus  
Likt område D föreslås ytorna E och I bebyggs med låga fristående hus. 
Ytornas avgränsning syftar till att vägleda om tomtstorlekar på ett översiktligt 
plan. Husens skala och placering ska bidra till gaturummet samt ha 
samstämmighet med husen som byggs på ytan D. Utfart från tomten ska ske 
mot Bruksvägen. 
 
Område F, J och K: Parhus eller radhus 
Ytorna F, J och K är stora och ligger ett område ifrån Bruksvägen och ett 
område ifrån sjöarna. I dessa områden är relationen till Bruksvägen inte lika 
påtaglig som tidigare områden. Här är det möjligt att placera husen med fokus 
på relationen mellan husen på ett mer flexibelt sätt. Det är fortsatt låga 
byggnader som föreslås för att ta hänsyn till den befintliga omgivningen.  

 
 
Område G: Parhus eller fristående hus 
Området ligger närmast Abborrasjön och sjöutsikten blir därför mycket god.  
För att möjliggöra bebyggelse på hela ytan har strandskyddet föreslagits att 
reduceras och läggas så att det följer Abborrleden i väst. Här föreslås det byggas 
låga parhus eller fristående hus. Vid planering av bebyggelse inom område G 
är det viktigt att strandskyddsområdet förblir tillgängligt och offentligt för 
allmänheten. Eftersom området ligger närmast sjön är det extra betydelsefullt 
att husen placeras med hänsyn till siktlinjer till sjön. Nedan visas skiss av 
husplacering som behåller siktlinjerna till sjön. I skissen illustreras också en 
gångväg mellan husen och sjön.  

Enkel skiss av parhus/fristående hus. Varje hus har en egen uteplats.  
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Område H: Flerfamiljshus 
Område H är tvådelad även om det är sammanhängande ytor. Området 
innefattar både ängen norr om fastighet Roddaren 1 och ängen bakom Roddaren 
1 och 2. Även gällande förslaget skiljer de två områdena sig åt. Ytan H1 föreslås 
bebyggas med en eller två högre flerfamiljshus i form av punkthus. Ytan är 
omgiven av skog och träden är mycket höga, bland annat är närmaste granne 
norr om ytan H1 Ekdungen, därför är det möjligt att bygga högre byggnader 
(minst tre våningar) på den här ytan. Byggnaderna som byggs på den här ytan 
ska placeras med avstånd från Bruksvägen. 
 
De höga byggnaderna ska 
utgöra fondbyggnad som 
passar in i omgivningen och 
upplevs som unika 
byggnader för området.  
Den föreslagna nya 
dragningen av Abborrstigen 
mynnar ut i Bruksvägen och 

skapar en korsning mitt på ytan H1. När gående eller bilister åker på 
Abborrstigen mot Bruksvägen ska de byggnaderna möta en. Förslagsvis 
gestaltas korsningen för att skapa en offentlig plats.  
 

 

Område H2 ligger bakom de befintliga fastigheterna Roddaren 1 och 2. Ytan 
innefattar markområden som är sluttande vilket begränsar byggande av 
bostäder i hela området. Här föreslås flerfamiljshus som anpassas till 
omgivningen och terrängen.  

De träd som finns i runt om de befintliga fastigheterna ska bevaras och tas 
hänsyn till vid planering av nya bostadshus.  

Den befintliga fastigheten Roddaren 1 (beskrivs närmare under Område D) 
utgör inte något hinder för att området ska uppnå den karaktär som önskas. 
Den befintliga byggnaden vittnar om områdets nuvarande struktur och i 
framtiden är ett det möjligen det enda tecken av de gamla strukturerna. Men 
utbyggnadsförslagen i detta planprogram är omfattande förändringar och 
skulle det uppstå möjligheter att sammanfoga markområdet i område D eller 

Enkel förslag på placering av parhus/fristående hus, i område G som bevarar siktlinjerna 
  

Karta över område H, visar fastighetsgränser och höjdkurvor. 

Skiss: högre flerfamiljshus 
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H skulle det skapa en flexiblare yta att planera för bostäder, i och med att det 
då inte finns befintliga fastigheter att ta hänsyn till.  
 
Område L: Flerfamiljshus 
Område L är det nordligaste området och ligger norr om Ekdungen. 
Omgivningen möjliggör högre bebyggelse då hela området är omgivet av skog. 
Mittemot område L finns Karpstigsområdet som består av enbostadshus.  
Flerfamiljshuset ska placeras inne i område L och inte längst med Bruksvägen  
för att kontrasten mellan de befintliga husen och de nybyggda inte ska upplevas 
som stort.  
Den naturpräglade miljön ska bevaras; vegetation och plantering är viktiga att 
planera för i utbyggnad av området. 
 
 

 

Preliminär sammanställning av antal bostäder 
I planprogramsskedet har ytor föreslagits för olika typer av bostäder, det är i 
detaljplane- och bygglovsskedet som den slutliga utformningen fastställs. De 
presenterade siffrorna nedan är preliminära och utgår ifrån, av kommunen 
framtagna schablonsiffror. Siffrorna kan komma att ändras då varje yta 
detaljplaneras. 

Total yta för bostäder: 75940kvm 
Yta avsedd för villa 27% 
yta avsedd för parhus/radhus 33% 
yta avsedd för lägenheter 40% 

Preliminärt antal bostäder: 180-280st 
Preliminär fördelning: villa 12% 
Preliminär fördelning: parhus/radhus 25% 
Preliminär fördelning: lägenheter 63% 

  

Bild av område L, hämtad från Google Street view. Bildsamling från juni 2019. 
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FÖRESLAGEN VÄGSTRUKTUR 
Åtgärder för att vägstrukturen ska 
kunna möta den framtida utbyggnaden 
av området är:  

o bredda vägen i den södra delen av 
området. Här är det möjligt eftersom 
det är kommunen som äger 
markerna vid sidan om vägen. 
 

o I den norra delen är det inte möjligt 
att bredda vägen därför föreslås 
Bruksvägen att stängas av för 
motortrafik strax söder om 
Karpstigen. 
 

o Dra om Abborrstigen för att bättre 
disponera områdena runt om vägen 
och skapa bättre flöden med de 
tillkommande vägarna. 
 

o Gräsytan som finns i anslutning till 
Campingen ska iordningställas och 
tillförse delar av förskolans P-
platsbehov, besöksnäringens och 
allmänheten. Det ska fortsatt vara en 
allmän parkering. 
 

o Markyta i anslutning till 
Hjelmsjöborg och Bruksvägen 
föreslås bli anlagd parkering.  
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Bruksvägen breddas 
Infrastrukturförutsättningarna presenteras under kapitlet ’Platsens 
förutsättningar’. Utifrån förutsättningarna och förslaget har ett förslag på 
vägstruktur tagits fram som innebär att den södra delen av Bruksvägen ska 
breddas. Bruksvägen har många passager som är smala och som skapar 
osmidiga trafikmöten och som inte är tillgängliga för gående och cyklister. Det 
är främst i den norra delen, fram till Karpstigen som vägen är som smalast. Det 
är enbart i den södra delen av Bruksvägen som det är möjligt att bredda vägen. 
Breddning i den norra delen av Bruksvägen skulle innebära ett stort ingrepp i 
den befintliga miljön på grund av markägoförhållandena och strukturerna 
längst med Bruksvägens norra. 

Planprogrammet föreslår exploatering främst i den södra delen, utbyggnad av 
bostadsområden bidrar till i ökad trafikmängd. I den södra delen finns också 
flera målpunkter; såsom roddstation, camping och badplatsen Mammas vik 
som alla drar till sig människor från hela kommunen och innebär många 
transporter. För att möjliggöra att Bruksvägen kan möta det ökade 
kapacitetsbehovet behöver den breddas. Nedan presenteras en skiss av 
gatusektion för hur Bruksvägen kan gestaltas för att uppfylla de kommande 
kraven. I den södra delen av Bruksvägen finns det möjlighet att gestalta vägen 
och få in gröna inslag i forma av plantering och träd. 

 

 

Bruksvägen stängs av 
De huvudsakliga skälen till att förhindra 
genomfartstrafik med vändplatser är 
förbättrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet i Bruksvägens norra del, 
där utrymmet mellan fastighetsgränserna 
är så pass smalt att möte mellan två 
fordon i princip inte är möjligt. Den 
smala sektionen innebär också en otrygg 
och osäker trafiksituation för gående och 
cyklister när de får möte med eller blir 
omkörda av ett motorfordon, även om 
olycksrisken för oskyddade trafikanter 
troligen är liten på grund av förväntat 
låga hastigheter och trafikmängder i 
Bruksvägens norra del. Med vändplatser 
ökar inte trafiken på norra Bruksvägen 
när Bruksvägenområdet exploateras, vilket innebär färre möten mellan 
motorfordon och en tryggare och säkrare situation för oskyddade trafikanter. 
(ur Tyréns Trafikutredning 2021) 
Abborrstigen dras om 
Abborrstigens är idag en grusväg som slingrar sig runt Abborrasjöns nordliga 
strandkant och möter Bruksvägen i höjd med fastigheten Roddaren 1. Vid 
utbyggnad av område F, G, J och K kommer det tillkomma nya utfarter från 

Sektion för Bruksvägen, söder om föreslagna vändplatser vid Karpstigen. 

Utsnitt från vägstrukturkartan. Visar 
position för avstängning av Bruksvägen 
och ny sträckning av Abborrstigen.  

Sektion med blandtrafik i 
Bruksvägens norra del. 
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bostadsområdena till Abborrstigen. Den nuvarande sträckningen möjliggör 
inte bra flöden och trafiksäkra korsningar. Därför föreslås den att dras om 
enligt ritningen i vägstrukturkartan.  

Parkeringar iordningställs 
I programförslaget föreslås två ytor för 
parkering. Den första avser gräsytan i 
anslutning till campingen och 
bangolfen. Det är idag en yta som 
används som parkering och har också 
använts som uppställningsplats av 
campingens gäster, men ytan är inte 
iordninggjord. Genom att 
iordningställa parkeringsytan kan den 
användas till fullo och bli en 
parkeringsplats som förser den 
föreslagna förskolan och de aktiviteter 
som finns i området med 
parkeringsplatser. Den andra ytan är området mellan Hjelmsjöborgs mur och 
Bruksvägen som är en gångväg. Det finns idag ett stort behov av 
parkeringsplatser och ytan bedöms inte användas av allmänheten. Det är 
naturligt att gå längst med Bruksvägen. Vid anläggande av parkeringsplats ska 
hänsyn tas till träden då dessa är en kvalité i området.  

Gräsytan ska företrädesvis inte asfalteras, utan genomtränglig markbeläggning 
ska användas för att låta vatten tränga igenom och inte samla för mycket 
kvarvarande dagvatten. Generellt sett ska var fastighetsägare kunna tillgodose 
parkeringsbehovet på sin fastighet. 

 Nya gång och cykelvägar 
Området kommer också, förutom längst med Bruksvägens södra del förses 
med nya gång- och cykelvägar. Det gäller att binda ihop Bruksvägen med det 
befintliga gc-vägnätet i väst, detta genom att skapa en gc-väg mellan område B 
och H.  

De nya områdena öster om 
Bruksvägen knyts samman 
med Karpstigen och 
Forellstigen genom att utnyttja 
den reserverade marken 
mellan två av husen. 
Gångvägarna kan förslagsvis 
ha annan beläggning än asfalt, 
exempelvis passar grusväg bra 
i området. 

 

 

 

För att lyfta fram det natur- 
och sjönära läget av området 
föreslår planprogrammet att 
en strandnära gångväg 
anläggs, med utgång från 
Mammas vik och vidare 
norrut. Det finns idag en 
gångväg men den behöver 
göras mer tillgänglig och synlig 
för allmänheten. Det är inom 
det strandskyddade området 
och är förenligt med 
strandskyddets syfte.  

  

Enkel skiss av gräsytan med parkeringsplatser 
utritade. Enligt förslaget kan 76 platser bildas.  

Ortofoto visar reserverad yta för gång 
och cykelväg. 

Föreslagen gångväg att tillgängliggöra. 
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FÖRESLAGEN GRÖNSTRUKTUR 
Planområdet innehåller två stora naturområden, ett område väster om 
Bruksvägen som knyter an till Pinnåområdet i norr och ett öster om 
Bruksvägen som inkluderar Abborrasjön, badplatsen och utegymmet. Dessa 
stora naturområden är välbesökta och bidrar mycket till områdets attraktivitet. 
I planprogrammet föreslås dessa områden att göras mer tillgängliga för en bred 
målgrupp. Förutom de utpekade områdena är även befintliga och föreslagna 
bostadsytor präglade av natur och bestående av vegetation. 

Det är främst på betesmarkerna som exploatering föreslås. 
Lokaliseringsprövning och motivering till ianspråktagande av betesmarkerna 
finns närmare beskrivet i bilaga ’Ianspråktagande av betesmark’. Den 
naturvärdeskartering som gjorts har legat till grund för föreslagna 
exploateringsytor. De förstklassiga naturområdena har helt uteslutits från 
exploatering. 

Ekdungen och skogarna runtomkring betesmarkerna ska bevaras och tas 
hänsyn till vid utbyggnad av bostadsområdena.  

 

49 % av planområdet består av grönområde 
Strandskyddslinjens reducering bedöms inte vara oförenlig med 
strandskyddets syfte, att ”trygga förutsättningarna för trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §)” 
(Naturvårdverket.se). Det finns idag naturliga gångpassager i närheten av 
strandlinjerna som inte påverkas av reduceringen eller utbyggnad av 
bostadsområden. 

 
Ekdungen, ett område som har första klass-värdering. Foto: Johanna Perlau 

Ortofoto med grönområdena markerade.  
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EKONOMI OCH ETAPPINDELNING 
Planprogrammet är ett första steg mot utbyggnad i området. Programmet ska 
samrådas och senare godkännas i Kommunfullmäktige. Därefter ska 
markförsäljningar genomföras och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar 
för att ta fram detaljplaner för varje område. Programområdet förutses brytas 
ner i olika delar i detaljplaneprocessen. 

Det finns ingen föredragen etappindelning, vilket område som byggnation 
påbörjas i avgörs i stället av detaljplaneprocessen. Beroende på efterfrågan och 
vidare dialog mellan olika parter kan planen delas in flera 
genomförandeetapper. 

Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser.  

Markområdena, föreslagna för bostäder, ska överlåtas enligt avtal. Vilka ytor 
som ska iordningställas innan eller efter försäljning ska framgå av avtalet.  
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