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Förord
I samband med att kommunen år 2007 firar 700-
års 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 förändring-
ar ger tillsammans stora och märkbara föränd-
ringar. 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 septem-
ber 2007. Samrådsmöten har hållits den 14 augus-
ti 2007 i Örkelljunga tätort och den 22 augusti i 
Skånes Fagerhult. Samrådmöten med länsstyrel-
sen i Skåne län har hållits den 23 november 2006, 
den 23 augusti 2007 och den 1 oktober 2007. 

Därutöver har möten hållits med politiska grup-
per, föreningar, räddningstjänsten och grann-
kommuner. Kommuntidningen Ljungblomman, 
som går ut till alla företag och hushåll, gav ut 
ett temanummer om ÖP07 under samrådsti-
den. De i samrådet framförda synpunkterna har 
redovisats med kommentarer i en samråds-
redogörelse som har godkänts av plankom-
mittén och sedermera arbetats in i översiktspla-
nen. Därefter har den reviderade planen ställts 
ut på nytt så att alla som har yttrat sig i samråds-
skedet har kunnat se hur de har blivit bemötta.               

FÖRORD

Utställningshandlingarna daterade 2008-
03-17 fanns tillgängliga på kommunhuset, biblio-
teken och på webbplatsen mellan den 19 mars och 
den 29 maj 2008. 

Efter utställningen har nyinkomna synpunk-
ter med kommentarer sammanställts i ett utlå-
tande och mindre ändringar gjorts i ÖP07-
dokumentet utifrån utlåtandet. Sedan har 
dokumentet, tillsammans med länsstyrelsens ytt-
randen, samrådsredogörelsen, utlåtandet och sam-
manställningskartan med kommunens ställnings-
taganden, överlämnats till kommunfullmäktige 
(KF) för antagande. KF beslöt om en redak-
tionell ändring och antagande av planen 
2008-12-15; § 173. Laga kraft 2009-01-09.

Styrgrupp för planarbetet har varit plankommittén bestå-
ende av kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens 
presidier. Under arbetets gång har plankommitténs le-
damöter 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, kansli-
chef 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.

Carina Zachau                      Carl Gustav Nilsson            Gertrud Richter      
Kommunalråd                     Kommunchef                           Stadsarkitekt 
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Läsanvisningar
Övergripande strukturer och tätorter
Översiktsplanen, ÖP07, inleds med en intro-
duktion till Örkelljunga kommun med omgiv-
ning. Därefter följer en sammanfattning av över-
siktsplanens viktigaste ställningstaganden med 
konsekvenser. 

Sammanfattningen följs av fem kapitel som be-
handlar kommunens övergripande strukturer 
och därefter presenteras de fem tätorterna (mer 
än 100 invånare) i kommunen. Till sist ett kapi-
tel med allmän information om översiktsplanen. 
Under respektive kapitel finns kartor och texter 
som redovisar områden med särskilda allmän-
na intressen och regleringar t.ex. riksintres-
sen samt kommunala ställningstaganden med 
konsekvenser. 

Ställningstagandena gäller såväl bevarande som 
framtida utveckling av kommunens mark- och vat-
tenområden. 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 markanvänd-
ningen i A1-format.

Kartornas teckenförklaringar
I kartornas teckenförklaringar används begrep-
pen upplevelsestråk vilket förklaras i kap. 
Örkelljunga kommun och Värdefulla områden 
och miljöer m.fl. ställen, tätortsbebyggelse vil-
ket definieras i kap. Boende och bebyggelse, vind-
kraft som behandlas i kap. om Infrastrukturer, 
verksamhetsområden vilket tas upp både un-
der Boende och bebyggelse och under Näringsliv, 
turism och service, grönområden som presen-
teras i kap. om Värdefulla områden och miljö-
er samt landsbygd som behandlas bl.a. i kap. 
Näringsliv, turism och service. Dessutom används 
begreppen fritidshusområden som visar befint-
liga planlagda områden för fritidshus se vidare i 
kap. Boende och bebyggelse och Europabanan, 
en järnvägssträckning som förklaras närmare un-
der kap. Infrastrukturer.  Ställningstagande-
kartorna är översiktliga och områdenas av-
gränsningar 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.

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

Örkelljunga kommun
I detta kapitel beskrivs kommunen med sin rygg-
rad 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 ställningstagande-
na med konsekvenser. 

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

Boende och bebyggelse
Detta kapitel redogör för befolkningsutveckling-
en, bebyggelsen idag, befintliga regleringar och 
bebyggelseutvecklingen.

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

Näringsliv, turism och service
Här beskrivs verksamheter och verksamhetsområ-
den, jord- och skogsbruket, turism- och besöksnä-
ringen samt kommunal och kommersiell service.

Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet
Här redogörs för risk- och krishantering, restrik-
tioner och avstånd, miljökvalitetsnormer, riksin-
tresse för totalförsvaret, miljökvalitetsmål, miljö-
bedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

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

Översiktsplanen
Här förklaras vad en översiktsplan är, länsstyrel-
sens roll i processen, genomförande av ÖP07, full-
ständiga referenser och kartregister.

LÄSANVISNINGAR
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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 natur-
nära tomter, flera med sjöutsikt. 

I bostädernas omedelbara närhet finns värdeful-
la natur- och kulturmiljöer, riksintresse för natur-
miljön och friluftslivet, stora opåverkade områden, 
ett 20-tal sjöar sammankopplade med vattendrag, 
värdefulla skogar, ca 1 000 fornminnen, vackra 
kulturmiljöer och spännande topografi. Dessa in-
tressen kan på landsbygden knytas samman med 
stigar, vattendrag och vägar till stråk, i fortsätt-
ningen benämnda upplevelsestråk, längs med 
vilka rekreationsmöjligheter och besöksnäring-
en kan utvecklas. Läs vidare under Värdefulla 
områden och miljöer och Näringsliv, turism och 
service. 

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 vil-
ken kommunens fem största tätorter har utveck-
lats, 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 nume-
ra en lokal förbindelseled mellan kommunens fem 
tätorter. 

Goda framtidsutsikter
Det centrala utvecklingsstråket, ryggraden, ger 
mycket goda samhällsekonomiska förutsättning-
ar för hållbar tätortsutveckling genom effektiv in-
frastruktur och med stora förbättringsmöjlig-
heter för de kollektiva kommunikationerna för 
pendling t.ex. en framtida regional tågförbindel-
se. Ryggraden tillsammans med upplevelsestråken 
är en bra grund för en fortsatt hållbar samhällsut-
veckling vilket denna översiktsplan vill visa. För 
att kunna utveckla ryggraden och upplevelsestrå-
ken behövs ett brett och gränsöverskridande 
samarbete.

Hjelmsjön. Foto Stanislav Pytel

Utmed kommunens centrala axel finns redan flera 
framgångsrika industrietableringar, varav många 
är kända både regionalt, nationellt och internatio-
nellt. Möjligheterna att starta fler verksamheter 
med goda transport- och exploateringsmöjligheter 
är här stora. År 2004 öppnades den nya motor-
vägen, väg E4, som går parallellt med gamla E4:an. 
Den nya motorvägen är en av Sveriges viktigaste 
transportleder. 

Kommunens tätorter (mer än 100 invånare; hu-
vudorten Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga, 
Eket och Skånes Värsjö) ligger som ett pärlband 
längs ryggraden. I de större tätorterna finns för-
hållandevis väl utbyggd kommunal och kommersi-
ell 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 tät-
ortskapitlet Örkelljunga, grundas på att en kom-
munhuvudort bör uppnå en viss nivå för att bli 
långsiktigt attraktiv och kunna erbjuda kommun-
invånare och besökare den service som förväntas 
av huvudorten.  

Turist- och besöksnäringen har stora utvecklings-
möjligheter. Kommunen har ett väl utbyggt bred-
bandsnät. Den goda telekommunikationen ger 
möjlighet att bo fridfullt i Örkelljunga kommun 
och arbeta på distans med hela världen.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

RYG G R AD

UPPLEVELSESTRÅK
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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 gemen-
samt intresse för den nordvästra delen av Skåne 
rörande bl.a. utbildning, turism, boendemiljöer, 
kultur, näringsliv och kommunikationer. 

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 2. Öresundsregionen.

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

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. 

Karta nr 4. Grannkommuner till Örkelljunga kommun.

Karta nr 5. Örkelljunga kommun.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN
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Örkelljunga kommuns befolkningsökning och ut-
vecklingstakt kommer troligen därför också att 
fortsätta och även förstärkas i framtiden.

Mellan Helsingborg och Helsingör finns pla-
ner på att etablera en tunnel. Detta innebär tro-
ligtvis att fler danskar både besöker och flyttar 
till Örkelljunga. Med den föreslagna tågförbin-
delsen Europabanan, mellan Stockholm och 
Hamburg, med pendlarstation i Örkelljunga tät-
ort kommer kommunen att knytas ännu närmare 
Öresundsregionens centrum. 

Från förvaltande till planerande
Örkelljunga kommun går från förvaltande kom-
mun till planerande kommun. Sedan förra över-
siktsplanen (ÖP90) har stora förändringar skett 
som har påverkat kommunen. Med den nya motor-
vägen, 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 perma-
nentboende och turister till kommunen, se kap. 
Befolkningsutveckling. Den planerade tunneln 
mellan Helsingborg och Helsingör bedöms innebä-
ra ytterligare ökning av fritids- och permanentbos-
täder och därmed krav på service och planbered-
skap i Örkelljunga kommun. 

ÖP - en navigatör för framtiden
Kommunen är det organ som håller samman och 
har helhetsansvar för planeringen och utveckling-
en i tätorterna och på landsbygden. Ju fler intres-
senterna blir, när det gäller kommunens utveck-
ling 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 meto-
den för att informera och föra dialog med invånar-
na och staten angående framtiden, se vidare under 
kap. Översiktsplanen.

Örkelljunga kommunhus med kommunvapnet i stenläggningen. 

Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka 

Kyrkan behövde en kyrkklocka. Gälbgjutarmästaren, bo-
ende 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 be-
grep 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. 

 

Örkelljunga kommun är också välkänd och be-
sjungen 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 mark- 
och vattenanvändning. 
tillskapa planberedskap för såväl bostäder och 
verksamheter som natur-, kultur-  och rekrea- 
 tionsområden. 
utgöra ett aktuellt och komplett underlag för 
alla kommunala beslut som på något sätt påver-
kar mark- och vattenanvändningen d.v.s. i prin-
cip alla beslut som tas i kommunen. 
pröva olika allmänna intressen och regleringar 
mot varandra t.ex. bostadsutbyggnad kontra 
strandskydd varvid både bevarande- och för-
ändringsintressen ska beaktas. 
fungera som en kunskapskälla och uppslagsbok 
i vilken övergripande kunskap om kommunen 
är samlad.
fungera som dialog mellan kommunen, invånar-
na, grannkommunerna, verksamhetsidkarna 
och staten om framtiden.

•

•

•

•

•

•

•

•

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

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”.
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Sammanfattning ÖP07
Förutsättningen för en levande och ekonomiskt, 
socialt och miljömässig hållbar utveckling i 
hela Örkelljunga kommun sammanfattas i 
ÖP07  med hjälp av begreppen ryggrad och upple-
velsestråk. Ryggraden utgörs av det huvudsak-
liga kommunikations- infrastruktur- och servi-
cestråket inkluderande kommunens fem största 
tätorter. Upplevelsestråken innefattar den om-
givande landsbygden med sina potentialer i form 
av möjligheter till naturupplevelser, besöksnäring-
ar, hästgårdar, djurhållning, jordbruk, skogsbruk 
o.s.v.

Vidare presenteras här i sammanfattningen hu-
vudsakliga regleringar och ställningstagan-
den med konsekvenser. Ytterligare information 
finns i de kommunövergripande strukturkapitlen 
Värdefulla områden och miljöer, Boende och be-
byggelse, Infrastrukturer, Näringsliv, turism och 
service samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbar-
het. Mer detaljerade kartor över regleringarna och 
ställningstagandena finns i respektive tätortskapi-
tel där de har utökats med allmänna regionala  
intressen. Regleringar och allmänna in- 
tressen utgör underlag för ställnings- 
taganden och finns representerade  
i text och karta för respektive  
tätort.

Regleringar
I karta 6 redovisas en sammanfattning av samtli-
ga 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 fördjupning-
ar av översiktsplanen, i detaljplaneprocesser och 
vid bygglovshandläggning, krävs mer information 
om regleringarnas specifika innebörd och grund-
ligare lokaliseringsprövning. Då ska t.ex. även öv-
riga regionala intressen, kulturinventeringar, sto-
ra opåverkade områden, enskildas intressen m.m. 
beaktas.

SAMMANFATTNING ÖP07

Karta nr 6. Befintliga regleringar i Örkelljunga kommun Sammanfattning (2007).
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Ställningstaganden och konsekvenser
På karta nr 7 nedan och i punkter på nästa sida 
presenteras en sammanfattning av ställningsta-
ganden samt konsekvenser för kommunens framti-
da mark- och vattenanvändning. 

Genom att förstärka det centrala stråket och skapa 
upplevelsestråk från detta ut i landsbygden knyts 
kommunen till sina grannkommuner och om-
kringliggande regioner. Ryggraden och upplevel-
sestråken skapar möjligheter för fler invånare att 
bosätta sig i vackra boendemiljöer, bedriva verk-
samheter och utnyttja den tillgängliga servicen 
och de spännande rekreationsmöjligheterna. 

Ställningstagandena gäller såväl bevarande som 
framtida utveckling av kommunens mark- och vat-
tenområden. Ställningstagandena gäller för en 
tidsperiod om upp till ca tjugo år och några är av 
visionär karaktär. I kartornas teckenförklaring-
ar används begreppen upplevelsestråk vilket 

förklaras i kapitlet Örkelljunga kommun, tätorts-
bebyggelse vilket definieras i kapitlet Boende 
och bebyggelse, vindkraft som berörs i kapit-
let om Infrastrukturer, verksamhetsområden 
vilket tas upp både under kapitlen Boende och be-
byggelse 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.

För ytterligare uppgifter om regleringar, intressen 
och ställningstaganden finns det mer detaljerade 
kartor i större skala i tätortskapitlen, kommunens-
planarkiv samt i kommunens kartdatabas.

Karta nr 7. Sammanfattning av kommunens ställningstaganden.

SAMMANFATTNING ÖP07
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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”.

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

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 skogs-
mark 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 arbetspendlingsmöjlig-
heter 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.

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

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 naturvårds-
programmet (beräknas klart 2008) ska efterlevas, uppfyllas och göras 
mer kända. 

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

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

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.

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 per-
manentboende som brukar/använder markerna t.ex. genom jordbruk, 
hästhållning, betesdjurhållning, skogsbruk , besöksnäring o.dyl.

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.

att geografiska/tematiska fördjupningar av översiktsplanen tas fram för 
Örkelljunga tätort, för Skånes Fagerhult och för landsbygdens upplevel-
sestråk, stora opåverkade områden, vindkraft och bebyggelse .

att översiktsplanen följs upp genom att en genomförandeplan tas fram 
som visar när och hur översiktsplanen ska genomföras.

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




