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av dem som söker bra boende till överkomligt pris. 
Alltfler kommer också över ”den mentala spärren” 
att det är långt att pendla de 5 motorvägsmilen (ca 
30-40 minuter) mellan Örkelljunga-Helsingborg.

Begreppet Den västliga vinden syftar på just 
det förhållandet att Örkelljunga kommun är på väg 
att upptäckas av villaköpare som, till ett rimligt 
pris, vill ha och en rejäl bostad/villa med ordent-
lig trädgård, grannarna på lagom avstånd och en 
hälsosam uppväxtmiljö för barnen. Först på plats 
upptäcker många att vi här har små skolor, som 
i positiv bemärkelse skiljer sig mycket från stor-
stadsskolornas miljö.

Skaran av inflyttare som även är nybyggare ökar 
i takt med att kommunen får villatomter tillgäng-
liga naturskönt och sjönära. Här märks tydligt att 
just kvalitén ”sjönära boende” är avgörande för 
att människor ska våga satsa på Örkelljunga kom-
mun. Att bygga en villa kostar ungefär lika mycket 
i storstaden som i Örkelljunga. Kommunens drag-
ningskraft hos potentiella nybyggare är inte kon-
kurrenskraftig gentemot kustkommunerna och de 
närmast kringliggande inlandskommunerna utom 
just vid sjönära lägen. Därför är dessa lägen A och 
O för vår kommun när det gäller nybyggnation.

En del, främst äldre människor i kommunen, öns-
kar flytta till det, i Örkelljunga tätort, centralt be-
lägna Ejdern-området, som är under utveckling 
med hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande i 
enplanshus med ”liten täppa” eller i lägenheter i 
flervåningshus. De som flyttar lämnar ofta en be-
gagnad villa med stor tomt, som lockar barnfamil-
jer från orten eller från omgivande kommuner.

Sammantaget så har Örkelljunga inte den till-
strömningen av nyinflyttare som kustkommuner-
na och kommer troligtvis inte heller att få det de 
närmaste tio åren, men utifrån vår (lilla) skala be-
tyder inflyttningen mycket positivt för samhällsut-
vecklingen här.

Utflyttning från kommunen
För Örkelljunga kommuns del gäller som för de 
flesta småkommuner att ungdomar flyttar till hög-
skoleorter eller söker arbetslivserfarenhet på an-
dra håll. För övrigt kan man inte peka på att ut-
flyttare tillhör någon särskild åldersgrupp eller 
familjekonstellation. Det finns även ett antal äld-
re som flyttar ut, bl.a. sådana som inte kunnat vän-
ta ut byggnation av lämpliga lägenheter inom kom-
munen. Drygt 500 personer flyttar in och ungefär 
lika många flyttar ut varje år.

Boende och bebyggelse
Kapitlet Boende och bebyggelse redogör för be-
folkningsutvecklingen, bebyggelsen idag, befintliga 
regleringar och bebyggelseutvecklingen.

Befolkningsutveckling
Örkelljunga kommun har 9 577 invånare (2007)1. 
75 % av dessa bor längs kommunens centrala tät-
ortsstråk, ryggraden. Det faktiska antalet indivi-
der som bor i kommunen skiftar dock över tiden, 
då det finns många fritidsboende som är bosat-
ta här under sommarhalvåret, men även på helger 
och vintertid. 

Den första halvan av 2010-talet har kommunen 
haft ett positivt inflyttningsnetto. En stor del av 
inflyttningen till kommunen utgörs av personer 
från andra länder, särskilt från Danmark. 

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

Inflyttning till kommunen
Lite grovt uttryckt finns det två kategorier av män-
niskor som flyttar till Örkelljunga kommun, dels 
”gröna-vågare” och dels, främst barnfamiljer, som 
söker bra boende till rimlig kostnad.

Det finns en tendens till Gröna vågen 2. Dessa 
inflyttare söker sig aktivt till en kommun med de 
kvalitéer som finns i Örkelljunga kommun och 
samtidigt få närhet till en stor arbetsmarknad. En 
del av denna kategori är danskar. Glesbygdsverket2 
menar att viljan att flytta ut på landet är starkare 
än behoven av bra service och Naturvårdsverket3 
hävdar att i framtiden kommer allt fler människor 
att söka sig ut i naturen för boende och fritid. 

Den andra stora gruppen är nordvästskånska 
barnfamiljer och andra som i första hand skulle 
vilja bo i någon av kuststäderna, där de från bör-
jan hör hemma, men som känner att ekonomin 
inte räcker till för det boende som man söker och 
önskar. Alternativet är då att flytta till någon av de 
kommuner som ligger i regionen och inom accep-
tabelt arbetspendlingsavstånd till arbetsmarkna-
den i Helsingborg och omgivande städer. 

Örkelljunga har en viss konkurrensnackdel i för-
hållande till andra inlandskommuner i den här de-
len av Skåne eftersom tågförbindelse saknas med 
omvärlden och kommunen ligger snäppet läng-
re bort från kuststäderna än vissa av våra grann-
kommuner. Å andra sidan är priset på begagnade 
villor fördelaktigare här vilket upptäcks alltmer 

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

BOENDE OCH BEBYGGELSE
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Arbetsmarknaden i kommunen
Örkelljunga är en varuproducerande kommun 
med stor andel sysselsatta i det privata närings-
livet. Här finns ca 200 små och medelstora före-
tag, från enmans upp till företag med ca 300 an-
ställda. Näringslivet är differentierat i många olika 
branscher. Företag som ägnar sig åt varuproduk-
tion väger klart över tjänsteproducerande före-
tag.  Arbetslösheten i kommunen är bland de läg-
sta i Skåne.

Pendling
Örkelljunga kommun har haft och kommer sanno-
likt att ha ganska stora arbetspendlingsströmmar 
både in och ut. Kommunens företag och även den 
offentliga sektorn har behov av inpendling av kva-
lificerad arbetskraft eftersom tillräcklig försörj-
ning av sådan arbetskraft saknas på hemmaplan. Å 
andra sidan har kommunen något större antal ut-
pendlande arbetskraft till omgivande orter. 

Befolkningsstruktur
Befolkningsstrukturen i Örkelljunga kommun av-
viker inte väldigt mycket mot genomsnittet i ri-
ket, men skillnader finns. Kommunen har lite fler 
barn jämfört med riket, men klart färre i åldrar-
na 20-30 år, vilket inte är ovanligt i en liten kom-
mun. Åldrarna 35-60 år följer normalfördelning-
en eller är något överrepresenterade i kommunen. 
Åldrarna 60+ är överrepresenterade i kommunen, 
dock liten skillnad mot riket. När det gäller de rik-
tigt gamla följer dock Örkelljunga kommun åter 
riksgenomsnittet. 

Flertalet av ungdomarna kommer alltid att söka 
sig bort under åtminstone en period för studier el-
ler annat och kommunen kommer därför att hela 

tiden ha ett glapp i åldrarna 20-30 år mot riket. 
För övrigt förväntas inte några stora skillnader 
jämfört med nuläget eftersom de lägenheter och 
småhus som kommer att byggas kommer att ge 
plats för nya barnfamiljer. Då det finns många 40-
talister i kommunen uppstår på sikt förutom tom-
ter för småhusbebyggelse också ett behov av se-
niorboende. Andelen äldre-äldre kommer inte att 
öka nämnvärt förrän efter år 2020.

År Invånarantal Ökning

2007 9 563 34

2008 9 613 50

2009 9 731 118

2010 9 806 75

2011 9 873 67

2012 9 948 75

2013 10 026 78

2014 10 106 80

2015 10 192 86

2016 10 276 84

2017 10 361 85

2018 10 446 85

2019 10 534 88

2020 10 616 82

Summa: 1087
Uppskattad befolkningsutveckling i Örkelljunga kommun (2007).
KAAB Prognos 2007.

BOENDE OCH BEBYGGELSE

Diagram 1:  Kommunfakta, ålderstruktur. (SCB 2007.)
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Befolkningsökningen
Skåne är ett attraktivt inflyttningslän och 
kommer troligen att så förbli även framgent. 
Befolkningsutvecklingen i Örkelljunga kommun 
har hittills varit ganska svag, men allteftersom det 
blir mer eller mindre fullbyggt i de starka kust-
städerna/kommunerna ökas intresset för inlan-
det. Det är den tendensen som redan nu märks och 
den bedöms förstärkas. En prognostiserad utveck-
ling av Örkelljunga kommuns befolkning 2006-
2030 bedöms vara en ökning med drygt 2 500 in-
vånare, vilket blir en ökning med ca 120 invånare 
per år, varav flertalet förväntas i Örkelljunga tät-
ort. Sannolikt kommer ökningen att vara mindre i 
början av den långa tidsperioden och ökas alltmer 
längre fram. Befolkningsökningen är beroende av 
att kommunen får fram nya planer/bostadsområ-
den i tillräcklig omfattning, kollektivtrafikens ut-
byggnad och marknadsföringen av boendemiljöer-
na och de fina skolorna.

Bebyggelsen idag
Bostäderna i Örkelljunga kommun skapar ett spritt 
mönster på kartan, dock kan tydligt urskiljas fem 
tätorter längs det centrala stråket med mer än 100 
invånare. 

Under 1990-talet har det byggts få nya hus, villor 
såväl som flerfamiljshus, i kommunen. Inom samt-
liga tätorter finns (2007) endast begränsad tillgång 
till lediga lägenheter i flerfamiljshus. Byggklara 
tomter för småhusbebyggelse finns huvudsakligen 
i Örkelljunga tätort och i Skånes Fagerhult.

Nya bostadsområden
Under år 2005-2006 exploaterades Karpstigen 
i Örkelljunga tätort med enplanshus i omedel-
bar närhet till sjöutsikt och bad. Planer för vil-
labebyggelse på Mörtstigen (ca 15 tomter) och 
Hjelmsjöstrand (ca 65 tomter) i Örkelljunga tät-
ort och Fedingestrand (ca 20 tomter) i Skånes 

Karta nr 22 Befintliga planlagda områden och samlad bebyggelse (Örkelljunga kommun 2007)

BOENDE OCH BEBYGGELSE
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Fagerhult samt radhus och flerfamiljshus på 
Ejdern i centrala Örkelljunga tätort färdigställs 
under 2007. 

Dessutom finns en antagen detaljplan för bostads-
hus på golfbanan vid Eket, Woodlands Country 
Club. Husen är ritade av arkitekt Henning Larsen 
och börjar byggas under 2008. År 2007 bevilja-
des 75 st. bygglov för bostadshus och 17 st. för fri-
tidshus i kommunen. Woodlands Country Club har 
planer på ytterligare expansion i golfområdet. 

För mer information, läs under respektive tätort-
skapitel. Med fler nybyggda villor och lägenheter 
blir det också fler begagnade hus till salu.  

Karpstigen. Foto Stanislav Pytel.

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

Förutom detaljplanerade områden finns det områ-
den med så kallad samlad bebyggelse.

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

Utöver dessa regleringar gäller även de regleringar 
som redovisas i Sammanfattningen och i respekti-
ve övergripande strukturkapitel Värdefulla områ-
den och miljöer etc. och i respektive tätortskapitel. 

Bebyggelsetyper
Vid all nybyggnation måste ställning tas till hur 
nybyggnationen ska förhålla sig till befintlig om-
givning ifråga om placering, bebyggelsetäthet, 
landskapsbild, tillgänglighet, geotekniska förhål-
landen på platsen, topografi, skala, volym, pro-
portioner, materialval och färgsättning. Detta 
är speciellt noga i känsliga områden med befint-
lig bebyggelse och natur, se kap. Värdefulla om-
råden och miljöer. Ny bebyggelse bör till största 
möjliga del utnyttja befintlig infrastruktur, se kap. 
Infrastruktur. I Örkelljunga kommun kan urskil-
jas fyra olika bebyggelsetyper: tätortsbebyggel-
se, fritidshusområden, byar på landsbyg-
den samt spridd landsbygdsbebyggelse.

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

Boende intill Hjelmsjön.

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

BOENDE OCH BEBYGGELSE

1. Se Länsstyrelsens beslut 2007-11-30 ärende nr 403-54845-06. Enligt beslutet kräver  
byggnation av fem hus eller fler på landsbygden detaljplan. Se även 5 kap. PBL.
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Fritidshusområden
Sjöhultet, Fasalt, Sonnarp, Drakabygget och 
Björkliden är befintliga fritidshusområden, se 
karta 23. I fritidshusområdena på landsbygden 
är 85-90 % av bebyggelsen fritidshus. Det finns 
fortfarande tomter lediga inom befintliga fritids-
områden. Inga nya fritidshusområden planeras. 
Fritidshusområdena utanför Åsljunga och Eket lig-
ger tätortsnära och kan eventuellt utvecklas vidare 
in mot ”ryggraden” men då som åretruntbostads-
områden tillhörande tätortsutbyggnaden.

Hus i Sjöhultet vackert beläget i sluttning.

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

Landsbygdens bostäder
I Örkelljunga kommun ligger landsbygdens bostä-
der spridda i vacker och värdefull natur-, fornmin-
nes-, rekreations- och kulturmiljö med tystnad och 
ofta närhet till vatten. Kommunen har tillräckligt 
med natur och plats för att kunna ta emot betyd-
ligt fler turister och boende. Det är dock de natur-
sköna skogs- lantbruks- och vattenlandskapen som 
ger Örkelljunga kommun sin identitet och attrahe-
rar folk till kommunen, varför det är mycket vik-
tigt att ta hänsyn till dessa landskapskaraktärer 
vid nya etableringar på landsbygden. 

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

Boende med sjöutsikt. Foto Wayne Johansson.

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

För skogsbygden typiska röda trähus med vita knutar.

BOENDE OCH BEBYGGELSE
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 23 redovisar ställningstaganden för 
Boende och bebyggelse. 

Bebyggelseutvecklingen måste ses i sin helhet. 
Tätortsbebyggelsen koncentreras till ”Ryggraden”.  
Tätortsbebyggelsen innefattar både bostäder, 
icke störande verksamheter, service, torg, parker, 
gaturum o.dyl. 

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

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

Karta nr 23. Kommunala ställningstaganden gällande Boende och bebyggelse.

BOENDE OCH BEBYGGELSE

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

Pilarna vid tätortsutbyggnadsområden och nya 
verksamhetsområden visar utbyggnadsinrikt-
ning på längre sikt. Dessa beräknas kunna kon-
kretiseras först i fördjupningar av översiktsplanen 
(FÖPar) eller vid nästa aktualicering av översikts-
planen (ÖP). 

Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt 
tydligt på denna karta, se därför även under res-
pektive tätortskapitel, övriga översiktliga struk-
turkapitel och i Sammanfattningen.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att invånarantalet ökar i Örkelljunga kommun.

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

kommer kollektivtrafiken och både den kommunala och den kommersi-
ella servicen att främjas  och långsiktigt säkras.

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

kommer bilberoendet att kunna minskas.

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

kommer kommunens image, identitet och attraktionskraft att 
förbättras.

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

att det ges möjlighet till förtätning, i den befintliga tätortsbebyggelsen, 
med bostäder med olika upplåtelseform i tätorternas centrala delar.

att det byggs fler lägenheter lämpliga för seniorer, både marklägen-
heter och lägenheter i flerbostadshus placerade centralt nära kollektiv-
trafik och service.

att planering för tätortsutbyggnad för åretruntbofasta längs med 
ryggraden föredras framför utbyggnad av fler fritidsområden.

kommer serviceunderlaget att stärkas, speciellt längs med kommunens 
ryggrad.

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

kommer strandskyddet eventuellt att minska till förmån för bo-
stadstomter runt de tätortsnära sjöarna Hjelmsjön, Fedingesjön 
och Åsljungasjön dvs en nyanserad syn på strandskyddet runt tre av 
kommunens över 20 sjöar utan att för den skull hindra möjligheten att 
gå runt och ner till sjöarna, se vidare i kap. Miljö-, hälsa, säkerhet och 
sårbarhet.

kommer inga övriga områden, t.ex. grönområden, med restriktioner 
medtagna i ÖP07, att påverkas av föreslagen tätortsutbyggnad.

att även framöver se positivt på att det byggs enstaka bostadshus på 
landsbygden och i samling, upp till ett fåtal bostadshus, företrädesvis i 
de små byarna utanför ryggraden.

att lämpliga verksamheter, för t.ex. besöksnäringen, tillåts etableras 
på landsbygden, företrädesvis av boende och verksamma som brukar 
marken, t.ex. jordbrukare, betesdjurhållare, hästgårdar, fornlämnings-
guidning etc.

att ingen byggnation på landsbygden kommer i konflikt med stora 
opåverkade områden, fornlämningsområden, friluftsliv, rekreation, 
naturmiljö, kulturmiljö, naturtillgångar o.dyl.

kommer det att ges möjlighet till att bygga bostadshus på landsbygden 
utan detaljplaneläggning.

kommer möjligheten att etablera bebyggelse på landsbygden till viss 
del att begränsas p.g.a. övriga allmänna intressen enligt ÖP07.

kommer landskapen fortsätta att vara attraktiva och landsbygden att 
vara levande genom att marken används och brukas.

att övergripande placering och utformning av ny bebyggelse och beva-
rande av befintlig bebyggelse utreds vidare i fördjupade översiktsplaner 
för i första hand för Örkelljunga tätort och för Skånes Fagerhult.

att utvecklingspotential och mer detaljerad placering och utformning 
av nya och bevarande av befintliga hus i byarna, fritidshusområdena 
och på den rena landsbygden, utreds vidare i samband med nya 
bebyggelseinventeringar och den fördjupade översiktsplanen för 
upplevelsestråken.

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

att ett tillgänglighetsprogram för kommunens fastigheter, publika 
gatorum, torg och parker och privata publika lokaler tas fram och 
genomförs senast år 2010.

kommer kommunens bebyggelse och allmänna platsmark att bli mer 
tillgänglig för invånare och besökare och plan- och bygglagen att 
uppfyllas. 




