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DISPOSITION
Översiktsplanen består av två delar och kartor (mark- och vattenanvänd-
ningskarta samt digitalt kartsystem). Samtliga handlingar finns tillgängliga 
på kommunens hemsida www.engelholm.se.

Del 1 utgör den strategiska delen av översiktsplanen. Den ger en bild 
över visionen för Ängelholms fysiska utveckling. Det övergripande målet 
är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. Det beskrivs
i de 11 strategier som översiktsplanen är uppdelad i. Varje strategi inne-
håller ett antal ställningstaganden samt en kort beskrivning över hur de 
ska uppnås. I kapitlet avseende respektive strategi finns fler exempel på 
hur ställningstagandena kan uppnås.

Del 2 utgör en faktabaserad beskrivning av riksintressen, miljö- och risk-
faktorer, mellankommunala frågor och en konsekvensbeskrivning. Den 
omfattar mer detaljerade redogörelser av hur kommunen ska utvecklas.

Läsanvisning
Begreppen kommun kontra stad
I översiktsplanen benämns Ängelholms kommun antingen som Ängel-
holm, Ängelholms kommun eller kommunen. Staden Ängelholm be-
nämns antingen som Ängelholms centralort eller staden. De enda undan-
tagen är begreppen ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och 
hälsostaden. Dessa begrepp kommer från Kraftsamling Ängelholm och 
avser hela kommunen.

Landsbygd
Landsbygdens kvaliteter tydliggörs framförallt i strategin om balans mel-
lan stad och land. Landsbygden inryms dock även i övriga strategier och 
ställningstaganden i översiktsplanen, eftersom dessa gäller för hela kom-
munen - både tätort och landsbygd. 

Del 1
Strategisk översiktsplan

Del 2
Riksintressen,
miljö- och riskfaktorer,
mellankommunala frågor,
konsekvensbeskrivning
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FÖRORD
Ängelholm är en kustkommun som är belägen i nordvästra Skåne. Ge-
nom kommunen slingrar sig Rönne å, som mynnar ut i Skälderviken.
Ängelholm har idag drygt 41 100 invånare och kommunen erbjuder 
vacker natur, kultur, rekreation, puls och nöje. Staden är 500 år gammal. 
Ängelholm är idag en populär kommun att växa upp i, bo och besöka. 
Ängelholm erbjuder en hög livskvalitet. Optimism och framtidstro präg-
lar kommunen.

Denna översiktsplan har sikte på framtiden, fram till år 2035. Översikts-
planen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta ut-
veckling. Den är ett strategiskt dokument som ska fungera som vägvisare 
för kommunala beslut. Målet är att Ängelholm ska utvecklas hållbart. 
Kommunen ska verka för att vara en plats där människor vill bo, med bra 
kommunikationer. Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig hel-
hetssyn och en samsyn. Vi utvecklar det framtida Ängelholm tillsammans.

Ängelholms kommun vill genom denna översiktsplan skapa möjligheter 
inför framtiden och har därför valt att göra översiktsplanen flexibel, för 
att fungera på olika scenarier i framtiden. Kommunen har vid framtagan-
de av översiktsplanen följt Boverkets rekommendationer om vad en över-
siktsplan ska innehålla. Kommunen har valt att vänta med att genomföra 
detaljerade utredningar till efterföljande prövningar, såsom detaljplane-
skedet. 

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande
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PROCESS
Ängelholm kommuns tidigare översiktsplan var från 2004. Kommunfull-
mäktige i Ängelholms kommun tog hösten 2011 beslut om att ta fram 
en ny översiktsplan för Ängelholm, som i sin helhet ska ersätta översikts-
planen 2004. Det skedde den 25 september 2017.

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas samt för hur den byggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en planeringshorisont på 
ungefär 20 år fram i tiden. Översiktsplanen ska redovisa aktuella ställ-
ningstaganden. Den ska fungera som ett underlag för en dialog mellan
kommun och stat om allmänna intressen samt riksintressen. Varje kom-
mun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas varje mandatperiod. 

Översiktsplan förhållande till andra planer
Översiktplanen omfattar hela kommunens yta. Den är inte juridisk 
bindande, utan är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut 
om mark- och vattenanvändning. Ändringar/fördjupningar av över-
siktsplanen behandlar ett begränsat geografiskt område och har samma 
rättsliga status som översiktsplanen. Tematiska tillägg till översiktsplan-
en behandar frågor som inte tagits upp i översiktsplanen eller som inte 
behandlats tillräckligt ingående i översiktsplanen. Detaljplaner omfattar 
ett mindre geografiskt område och är juridiskt bindande. Varje detaljplan 
ska redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Eventuella avsteg 
från intentionerna i översiktsplanen ska motiveras. Även bygglov ska följa 
intentionerna i översiktsplanen.

Översiktsplanering är en rullande process, där nya frågeställningar stän-
digt behöver hanteras. I Ängelholms kommun kommer det ske genom 
ändringar av översiktsplan eller tematiska tillägg till översiktsplan. De tid-
igare framtagna fördjupningarna för Barkåkra och Södra Ängelholm samt 
det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft upphör för 
Ängelholms del att gälla när denna översiktsplan vinner laga kraft. Det 
skedde den 25 september 2017.

Arbetssätt
Den nya översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över 
den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. 
I den nya översiktsplanen tydliggörs nationella och regionala mål och 
samarbetet med Region Skåne och Familjen Helsingborg utgör en bas. 
Den nya översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den 
ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten. Även den kultur-
ella aspekten vägs in.

ÖVERSIKTSPLAN

ÄNDRING/TILLÄGG till
ÖVERSIKTSPLAN

DETALJPLAN

BYGGLOV

BYGGANDE

Plan- och bygglagen

Av översiktsplanen ska 
framgå:
•   Grunddragen om    
     den avsedda an-
     vändningen av     
     mark- och vatten-
     områden.
•   Kommunens syn på 
     hur den byggda 
     miljön ska använ-
     das, utvecklas och 
     bevaras.
•   Hur kommunen     
     avser tillgodose   
     redovisade riksin-
     tressen och följa 
     gällande miljö-
     kvalitetsnormer. 
 

Fördjupningar av över-
siktsplanen

• Barkåkra
• Södra Ängelholm

Tematiskt tillägg till 
översiktsplanen

• Vindkraft 

De ersätts av denna 
översiktsplan, när den 
vinner laga kraft. Det 
skedde den 25/9-2017. 
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Arbetsprocess
Översiktsplanen har genomförts i en öppen process som grundats på en 
aktiv dialog. Processen har bestått av tre steg. Översiktsplanen är framtag-
en genom följande arbetsprocess:

1. Fånga Ängelholms själ
2. Ta fram en framtidsbild
3. Arbeta fram visioner, mål och strategier

Fånga Ängelholms själ

  Mer information finns på www.engelholm.se

Det första steget i arbetsprocessen, att definiera Ängelholms identitet, har 
genomförts enligt en metod som kallas ”cultural planning”. Den hand-
lar om att fånga platsens själ. Ett antal olika aktiviteter har genomförts i 
detta skede både internt och externt: enkäter till medborgare, föreningar 
och omkringliggande kommuner i familjen Helsingborg, workshops 
med politiker och tjänstepersoner, träffar med elever, dialogmöten med 
allmänheten i kommunens tätorter och frukostmöte med Ängelholms 
Näringsliv. Det genomfördes även en fototävling.

Framtidsbild 2035

Skälderviken

Äspenäs

Ausås

Hillarp

Lerbäckshult

Gånarp

Össjö

Stavershult

Lärkeröd

Toarp

Vejbyslätt
Tullstorp

Tåstarp

Starby

Spannarp

Axtorp

Ljungabolet

Bassholma

Vejbystrand

Svenstorp

Strövelstorp

Skepparkroken

Munka Ljungby

Margretetorp

Magnarp

Hjärnarp

Björkhagen

Höja

Ängelholm

N

GRÖNOMRÅDE

BEVARANDE

VERKSAMHETS-
OMRÅDE

INFRASTRUKTUR

BOSTADS-
OMRÅDE

TECKENFÖRKLARING

  Kartan är en sammanfattning från resultatet av aktiviteterna i steg 2. 
  Mer information finns på www.engelholm.se

Bostäder
Grönområden
Bevarande
Verksamheter
Infrastruktur

Se kartor

• Underlag/Planer/
Detaljplaner och 
fördjupade översikts-
planer

De fördjupade över-
siktsplanerna ersätts av 
denna översiktsplan, när 
den vinner laga kraft. 
Det skedde den 25/9-
2017.
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Det andra steget i processen, att ta fram en framtidsbild för Ängelholm, 
har också genomförts såväl internt som externt: workshops med politiker 
och tjänstepersoner, träffar med elever, dialogmöten med allmänheten i 
kommunens tätorter, frukostmöte med Ängelholms Näringsliv och möte 
med berörda myndigheter. Parallellt med detta arbete har diskussioner 
om olika fackfrågor genomförts i referensgrupper bestående av sakkun-
niga tjänstepersoner från samtliga dåvarande förvaltningar och bolag i 
kommunen.

Arbeta fram visioner, mål och strategier
Det tredje steget - som handlar om att ta fram visioner, mål och strate-
gier - har genomförts internt med projektgruppen för översiktsplan. De 
har tagits fram utifrån inkomna synpunkter vid aktiviteterna för att fånga 
Ängelholms själ och att ta fram en framtidsbild samt utifrån nationella, 
regionala och lokala mål gällande samhällsplanering.

Planprocess
När en ny översiktsplan tas fram ska samråd ske med statliga organ, 
grannkommuner, Region Skåne och andra berörda. Kommunen ska 
också ge invånarna, myndigheter och sammanslutningar möjlighet att 
delta i samrådet. Syftet med samrådet är att presentera och diskutera det
framtagna förslaget om kommunens fortsatta utveckling. Samrådet för
denna översiktsplan genomfördes under perioden 18 augusti-28 novem-
ber 2014. Efter samrådet har kommunen sammanställt och bemött alla 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget har rev-
iderats med hänsyn till inkomna synpunkter. 

Planförslaget har därefter ställts ut för granskning under perioden 1 
mars-31 maj 2016. De inkomna synpunkterna har sammanställts och 
bemötts i ett utställningsutlåtande. Planförslaget har reviderats i samband 
med att antagandehandlingen tagits fram. Översiktsplan 2035 antogs 
av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017 och vann laga kraft den 25 
september 2017.

SAMRÅD
Hösten 2014

UTSTÄLLNING
Våren 2016

ANTAGANDE
Våren 2017
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ÖVERSIKTSPLAN

VISION 

MÅL

STRATEGIER

Kusten, 
foto från Baltic Master II

SAMMANFATTNING
Övergripande mål
Hållbarhetsbegreppet används frekvent i många olika sammanhang idag. 
Det förknippas ofta med miljöfrågor. Men det handlar egentligen om 
såväl ekonomiska, ekologiska, kulturella som sociala aspekter. Hållbarhet 
uppnås när alla aspekterna samverkar. Det omfattar dessutom vikten av 
en jämn fördelning av resurser såväl inom, som mellan, generationer. 

Strategier för Ängelholm
Översiktsplanens övergripande mål är att Ängelholms kommun ska 
utvecklas på ett hållbart sätt. Utgångspunkten i planeringen är att hus-
hålla med kommunens mark- och vattenresurser. Inriktningen är att 
förtäta samt att skapa blandade funktionella miljöer bestående av boende, 
service och verksamheter i centralorten och i de större tätorterna. Este-
tiska värden i stadsmiljön och i landskapet ska tas tillvara samt värdefulla 
natur- och kulturmiljövärden ska värnas. Korta avstånd skapar möjlighet 
för interaktion mellan människor. Interaktion skapas även genom mötes-
platser och grönområden. Användandet av kollektivtrafik samt gång- och 
cykelvägar ska underlättas genom att göras mer tillgängligt och attraktivt. 
Det leder, tillsammans med satsningar på en förnybar energi, till att skapa 
ett klimatsmart Ängelholm. Utanför centralorten ska bebyggelse främst 
tillkomma i de större tätorterna och vid befintliga strukturer där det finns 
tillgång till kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur. Landsbygden gynnas 
av en bättre kollektivtrafik och arbetsplatser som går att nå utan bil. 

Översiktsplanen tar höjd inför framtiden. En långsiktig helhetssyn ska 
genomsyra planeringen. För att nå det krävs att både mjuka och hårda 
faktorer samverkar. 

ÄNGELHOLMS ROLL I ÖRESUNDSREGIONEN
För att fatta kloka beslut inför framtiden måste hänsyn till omvärlden och 
de trender som finns i samhället idag tas. Därutöver behöver hänsyn till 
nationella, regionala och lokala mål tas.

     Ställningstaganden
     •   Verka för att stärka Ängelholms roll i Öresunds-
          regionen.
     •   Verka för att Ängelholm ska ses som en regional kärna.
     •   Utveckla samverkan med övriga kommuner i familjen 
          Helsingborg. 
     •   Verka för att utveckla samverkan i räddningstjänst-
          området i Skåne Nordväst. 
     •   Följa ställningstaganden för översiktlig planering i 
          familjen Helsingborg.
     •   Arbeta för en långsiktig hållbarhet.
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Bebyggelse vid Rönne å, 
foto Jessica Krantz

Stationen, 
foto Jessica Krantz

Kusten, 
foto Millan Hagström

SAMSPEL FÖR ATT SKAPA EN HELHET
Ängelholm ska utvecklas samtidigt som de existerande identitetsbärande 
miljöerna bevaras. En varierad bebyggelse, som kompletteras och blandas 
upp, eftersträvas. Bebyggelsen får gärna vara miljöanpassad. 
 
     Ställningstaganden
     •   Planera för en förtätning i centralorten och i större 
          tätorter.
     •   Planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och  
          stationsnära lägen.
     •   Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralort 
          och i större tätorter. 
     •   Främja miljöanpassat byggande.
     •   Skapa bostäder inom olika boendekategorier. 
     •   Värna och levandegör kulturhistoriskt värdefull 
          bebyggelse.

EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR
För att ha en långsiktig hållbar transportplanering krävs ett förändrat syn-
sätt. Goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik, gå och cykla är målbilden. 

     Ställningstaganden
     •   Verka för en snabb, enkel, tillgänglig och effektiv 
          kollektivtrafik.
     •   Verka för en linjeläggning av skolskjutsar.
     •   Arbeta för ett väl utbyggt gång- och cykelnät med hög 
          standard.
     •   Verka för att förbättra tillgängligheten i trafiksystemet.
     •   Arbeta framåtsyftande med parkeringsfrågorna.
     •   Verka för en positiv utveckling av flygplatsen.
     •   Skapa attraktiva gaturum.
     •   Utveckla den digitala infrastrukturen.
     •   Skapa robusta system.

EN RESURSEFFEKTIV KOMMUN
Ängelholm arbetar för att minska miljöbelastningen genom att bl a satsa 
på förnybara energikällor och genom att minimera energibehovet. Ett 
resurseffektivt utnyttjande av mark- och vattenområden eftersträvas.

     Ställningstaganden
     •   Främja användningen av förnyelsebara energikällor.
     •   Eftersträva ett effektivt resursutnyttjande.
     •   Verka för att minska miljöbelastningen.
     •   Verka för en god ljudmiljö. 
     •   Verka för en god vattenanvändning.
     •   Verka för att inte överskrida miljökvalitetsnormerna.
     •   Verka för att uppnå miljömålen.
     •   Tillämpa riktlinjer avseende avstånd till djurhållning.
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Äng, 
foto Marita Bergström

Stortorget, 
foto Anders Clark

Djurholmen,
foto Erica Eriksson

EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ
En vacker miljö i hela kommunen attraherar både människor och företag. 
En kreativ miljö med rum för kultur är viktig för samhällsutvecklingen. I 
Ängelholm ska människan stå i fokus i planeringen.

     Ställningstaganden
     •   Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun.
     •   Skapa tydliga och tilltalande entréer till Ängelholms 
          centralort.
     •   Planera utifrån människan.
     •   Skapa rum för kultur.
     •   Skapa ett attraktivt utbud inom idrotts- och fritids-
          sektorn.
     •   Minska barriäreffekter.
     •   Planera för närhet.

ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Ängelholm ska vara tryggt, öppet och tolerant. Det uppnås bl a genom 
delaktighet i planeringen och inflytande i samhället.

     Ställningstaganden
     •   Arbeta för att behålla ungdomar och attrahera unga till 
          kommunen.     
     •   Eftersträva en socialt balanserad kommun. 
     •   Verka för en god folkhälsa. 
     •   Verka för att skapa mångfald och tolerans.
     •   Beakta jämställdhetsperspektivet i planeringen.
     •   Verka för att skapa en tillgänglig och trygg kommun.
     •   Uppmärksamma olika gruppers behov.
     •   Ge kommuninvånarna god samhällsservice.
     •   Främja demokratiaspekter i planeringen.

REKREATION FÖR LIVSKVALITET
För att få en god livsmiljö för både människor, djur och växter är kom-
munens grönområden viktiga. Ängelholms varierade landskap ger goda 
möjligheter för rekreation för både boende och besökare.

     Ställningstaganden
     •   Eftersträva en mångfald i grönstrukturen.
     •   Planera för god tillgång av grön- och rekreations-
          områden nära bostäder.
     •   Värna värdefulla natur- och kulturområden.
     •   Ta tillvara och utveckla gröna och blå strukturer
          i kommunen.     
     •   Utveckla ledsystemen i kommunen.
     •   Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
     •   Ge förutsättningar för en biologisk mångfald. 
     •   Beakta ekosystemtjänster i planeringen.
     •   Verka för att öka antalet naturreservat i kommunen.
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Fiskebodar Vejbystrand, 
foto Lars Olefeldt

Skälderviken,
foto Marita Eliasson

EN SÄKER KOMMUN
Ett robust samhälle som kan stå emot risker och oförutsedda händelser 
bidrar till att skapa en trygg och säker kommun. Det är speciellt viktigt att 
vara rustad inför de klimatförändringar världen står inför.

     Ställningstaganden
     •   Bygga säkert.
     •   Skapa robusta infrastruktursystem.
     •   Minimera risker för erosion, ras, skred och över-
          svämningar.
     •   Ha en god beredskap för oförutsedda händelser.
     •   Förvalta stranden.
     •   Planera för ett klimatsmart Ängelholm.
     •   Verka för att väg 1789 och Kristian II:s väg/Margarete-
          torpsvägen ska pekas ut som förbud mot transport av 
          farligt gods.

BALANS MELLAN STAD OCH LAND
Ett samspel mellan stad och land bidrar till att göra kommunen attraktiv 
att bo, besöka, leva och verka i. Det skapar den mångfald och komplex-
itet som krävs för att samhället ska vara långsiktigt uthålligt.

     Ställningstaganden
     •   Främja stadslivet i Ängelholms centralort.
     •   Stärka de större tätorterna i kommunen som 
          serviceorter.
     •   Främja möjligheterna att arbeta, bo och verka på lands-
          bygden.
     •   Verka för att byten mellan olika transportsätt ska vara 
          smidiga.
     •   Stärka de gröna näringarna.
     •   Ha en positiv inställning till entreprenörskap på lands-
          bygden.     
     •   Eftersträva ett samspel mellan stad och land.
     •   Samverka för att utveckla gemensamma rekreations-
          kvaliteter.
     •   Verka för att befintlig klassning av jordbruket revideras.
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Skälderviken,
foto Jörgen Alström

Storgatan,
foto Nadia Abdellah

EN ARENA FÖR NÄRINGSLIVET
Ängelholm ska vara ett centrum för näringslivet. Entreprenörskap och 
kreativitet eftersträvas. Mötesplatserna mellan samhälle, näringsliv och 
utbildningsväsendet ska bli fler. 

     Ställningstaganden
     •   Samverka för att stärka näringslivet.
     •   Lokalisera verksamhetsområden i kollektivtrafiknära   
          lägen.
     •   Arbeta för att attrahera företag inom miljöteknik-
          området.
     •   Främja ett mångsidigt näringsliv.
     •   Prioritera kunskapsintensiva företag.
     •   Främja entreprenörskap och kreativitet.
     •   Etablera inga nya externa handelsområden i kommunen.
     •   Stärka besöksnäringen.

UTVECKLING AV ÄNGELHOLMS IDENTITET
I Ängelholm ska det finnas förutsättningar att leva ett gott liv. Här ska 
valmöjligheter finnas. Ängelholms geografiska läge med god tillgång till 
hav, kust och åar ska tas tillvara.

     Ställningstaganden
     •   Stärka Ängelholms identitet.
     •   Verka för att ta tillvarata havet, kusten och Rönne å.
     •   Förbättra kopplingen mellan hav och stad.
     •   Stärka närheten till kontinenten.
     •   Skapa förutsättningar för en god livskvalitet.
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Lergökar,
foto Erica Månsson

ÄNGELHOLM IDAG
Historisk tillbakablick
Staden Ängelholm fick sina stadsprivilegier 1516, då Kristian II var kung 
av Danmark. Invånarna i Rynestad/Luntertun fick direktiv att flytta till 
den nya staden inom åslingan. Anläggandet av Ängelholm stad kan even-
tuellt ses som ett försök av Kristian II att skapa ett starkt handelscentra 
för Bjärehalvön. 1547 drogs stadsrättigheterna in igen och borgarna fick 
flytta till Landskrona. Närheten till havet är idag en av kommunens stora 
tillgångar. Men på början av 1700-talet höll den på att bli stadens under-
gång, då skogen hade huggits ned och sandflykt hotade staden. Gräs och 
så småningom skog planterades för att binda sanden. 1767 fick Ängel-
holm tillbaka stadsrättigheterna.

Före 1800-talet livnärde sig landsbygdsbefolkningen till stor del på bo-
skapsskötsel. På 1700- och 1800-talen var Ängelholm stad en av Skånes 
viktigaste orter för tillverkning av lergods. Då tillkom Ängelholms turist-
symbol lergöken. Ängelholms lasarett anlades på 1870-talet. Garveri-
näringen utvecklades till industri, då Rönne å erbjöd vatten till beredning-
en av läder. Rönne å var också den viktigaste transportleden. Den ersattes 
så småningom av järnvägen. 1904 stod Pyttebanan klar, en järnväg mellan 
Ängelholm och Klippan, främst avsedd för transporter av sockerbetor 
till det nyanlagda sockerbruket i staden. Ängelholm utvecklades till en in-
dustristad. Efter andra världskriget byggdes flygflottiljen F10 i Barkåkra. 
Turismen kom igång under det sena 1800-talet. I början av 2000-talet av-
vecklades flygflottiljen. Ängelholm kommun fick sina nuvarande gränser 
med de senaste kommunsammanslagningarna 1971 och 1974. 

Fakta om Ängelholm idag
Ängelholm är en kustkommun, som ligger längst inne i Skälderviken 
mellan Bjäre- och Kullahalvön, i nordvästra Skåne. Den är belägen nära 
Helsingborg, Danmark och kontinenten. Kommunen har en god infra-
struktur med vägar, järnväg och flygplats. Den består av ett varierat land-
skap med en lång sandstrand, slätt, sjöar och djupa skogar. Det finns flera 
slingrande åar i kommunen, varav Rönne å är den största och mest kända. 

Invånare
Sverige har idag en folkmängd med ca 9 981 800 personer. Skåne är idag 
en av de mest tätbefolkade regionerna i Sverige och befolkningen fort-
sätter växa. Skåne har haft en högre befolkningstillväxt än riket sedan 
1980-talet. Befolkningen är till stor del koncentrerad till den västra delen 
av Skåne. Ängelholms kommun har också haft en positiv befolknings-
utveckling under perioden 1980-2015. Procentuellt har Ängelholms 
kommun ökat mest av alla kommuner i nordvästra Skåne under 1980-
1995. Perioden efter 1995 har kommunen legat under snittet i Skåne. 
Befolkningsökningen sker främst utmed kusten och i den norra delen av 
kommunen, medan en befolkningsminskning sker i de södra delarna av 
kommunen. Folkmängden ökade under 2016 hade Ängelholms kommun 
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41 147 invånare. Medelåldern ökar i Skåne och utvecklingen kommer 
sannolikt att fortsätta. Medelåldern ökar mer i Ängelholm än i Skåne och 
i riket. Ungdomarna förväntas inte minska i antal, men deras andel av 
befolkningen förväntas bli mindre. 

Utbildning och sysselsättning
Sverige har en hög utbildningsnivå. 70 procent av Sveriges befolkning 
har en gymnasie- eller högskoleutbildning, medan snittet för OECD-
länderna är 45 procent. Utbildningsnivån har ökat under senare år. Skåne 
har också en relativt hög utbildningsnivå i genomsnitt. Andelen personer 
med förgymnasial utbildning varierar över tiden. Andelen personer med 
eftergymnasial utbildning ökar i samtliga kommuner i familjen Hel-
singborg. En hög utbildning bidrar till hög sysselsättning. Under 2012 
ökade sysselsättningen med nästan 30 000 människor i Sverige, efter 
att ha minskat med ungefär 100 000 människor under 2009 till följd av 
finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Den eftergymnasiala 
utbildningsnivån i Ängelholm ligger idag lägre än både Skåne och riket. 
Ängelholm har haft en positiv utveckling som skolkommun de senaste 
åren, vilket resulterat i utmärkelser från SKL och goda rankingresultat. 
Andelen förvärvsarbetande är högre i Ängelholm än Skåne och riket år 
2015. Kunskap, kompetens och utbildning kommer sannolikt att bli allt 
viktigare i kunskapssamhället.

Näringsliv
Skånes näringsliv är under en strukturomvandling, där tyngdpunkten 
flyttas från tillverkningsindustri till service- och kunskapsbaserade 
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Bostadsmarknadsenkät

De främsta slutsatserna 
i bostadsmarknadsen-
käten för Sverige, som 
genomfördes av Bover-
ket 2016, är:

• Underskott på bostäd-
   er på marknaden.
• Situationen ansträngd 
   för nya grupper på bo-
   stadsmarknaden, unga 
   och nyanlända, samt 
   för äldre som vill ha 
   tillgängliga bostäder. 
• Allmännyttiga bestån-
   det ökar.
• Underskott av bostäd-
   er för nyanlända.
• Ungdomars svårighet-
   er på bostadsmark-
   naden har ökat.
 

näringar. Förnyelsen koncentreras främst till västra Skåne. Kunskaps-
intensiva branscher växer framförallt i större orter i sydvästra Skåne. 
Närheten till Köpenhamn gynnar regionen. Familjen Helsingborg har en 
bred mix av branscher, med en stark roll som logistikcentrum och många 
tillverkningsindustrier. Andelen privata arbetsplatser i Ängelholm är över 
riksgenomsnittet, likaså andelen småföretag. Branschsammansättningen 
varierar. Kvinnorna i kommunen arbetar mest inom vård och omsorg, 
detsamma gäller för riket. Flest män arbetar inom byggsektorn.

Flyttning
Skåne har ett positivt flyttnetto. Det förväntas öka under kommande år. 
I de kustnära områdena i regionen bor ca 70 % av Skånes befolkning. 
Under det senaste decenniet har en inflyttning skett framförallt till större 
orter och tätorter. Det generella flyttmönstret är att unga flyttar till de 
större städerna i regionen, medan barnfamiljerna flyttar till mindre orter. 
Många i generationen 55 + flyttar till ”det goda livet”. I Ängelholm har 
fler personer flyttat in till kommunen än ut från kommunen de senaste 
åren. Under 2015 flyttade 2 409 personer till Ängelholm, vilket var fler 
än året innan. Antalet som flyttade från kommunen 2015 var 1 875 per-
soner. Flyttnettot år 2015 var således 534 personer.

Bostadsformer
Av 2016 års bostadsmarknadsanalys framgår att i riket har bostadsbygg-
andet har ökat, men inte är tillräckligt för att möta behoven. Det råder 
framförallt underskott på hyresrätter. Flera grupper efterfrågar främst 
små lägenheter. Det finns en svårighet att få fram bostäder till nyanlända. 
Det finns också behov av tillgängliga bostäder till äldre. Urbaniseringen 
påverkar bostadsförsörjningen. Det skånska bostadsbeståndet består 
ungefär av en lika stor andel småhus som lägenheter i flerbostadshus. 
I Skåne fanns ca 38 procent hyresrätter, 23 procent bostadsrätter och 
39 procent äganderätter år 2015. I de mindre tätorterna i Skåne bor en 
större andel av befolkningen i småhus, än i tätorterna. Tätorterna har 
generellt fler mindre lägenheter. Antalet färdigställda lägenheter i flerbo-
stadshus varierar. En majoritet av Skånes kommuner uppger att de har 
bostadsbrist. Det byggs för lite i regionen i förhållande till hur mycket 
regionen växer. Tillgången på bostäder är viktig eftersom det finns sam-
band mellan tillväxt, bostadsmarknad och arbetskraftens rörlighet. Det 
behövs ett mer varierat bostadsutbud med en blandning av upplåtelsefor-
mer, storlekar och lägen. I Ängelholm utvecklas inte bostadbyggandet i 
den takt som eftersträvas. I Ängelholm fanns 37 procent hyresrätter, 13 
procent bostadsrätter och 50 procent äganderätter år 2015. Ängelholm 
har en större andel småhus än i riket, men färre än i Skåne. Andelen 
bygglov har varit lågt de senaste åren, men nu börjat öka något. 

Pendling
Arbetspendlingen är omfattande i regionen och ökad rörlighet förväntas.
År 2014 pendlade 18 513 personer till Skåne och 28 297 personer från 
Skåne. I Ängelholm pendlade 6 265 till kommunen och 8 332 från kom-
munen år 2014. Gapet mellan in- och utpendlingen har minskat senare år. 
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VISION
Kraftsamling Ängelholm
Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har tillsammans 
med ett brett sammansatt partnerskap med ett antal företag, organisa-
tioner, utbildningssamordnare, lokala myndigheter och skolungdomar 
genomfört ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 
2020. Visionsarbetet har getts namnet Kraftsamling Ängelholm. Arbetet 
har resulterat i en vision med tillhörande mål och strategier för hållbar 
tillväxt i näringslivet och för en hållbar samhällsutveckling. 

     Vision för Ängelholm 2020

     Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt 
     och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges 
     av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. 
     Ängelholm är attraktiv som bostads-, studie- och besöks-
     ort samt för företag som vill utveckla sin verksamhet.

     Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en 
     expanderande Öresundsregion, växer genom såväl in-
     flyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer 
     för boende och rekreation, där närheten till havet är 
     särskilt utmärkande.

     Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrotts-
     staden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

Samtliga deltagare har gjort ett handslag och förbundit sig att medverka 
till en positiv utveckling av Ängelholm. Det pågår ett stort kraftsamlings-
projekt för närvarande: flyktingmottagandet. En idébank med nya projekt 
för att förverkliga Vision för Ängelholm 2020 kommer snart att lanseras. 
Mer information finns på www.kraftsamlingangelholm.se
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”Ett handslag för 
strategiska åtgärder 
med sikte på hållbar 
ekonomisk tillväxt 

i Ängelholm”

Mål
Inom Kraftsamling Ängelholm finns ett antal mål. De mål från Kraft-
samling Ängelholm som har bäring på översiktsplanen är:

•   Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktiv för 
     ungdomar och barnfamiljer.
•   En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett 
     profilområde är kunskapsstaden.
•   Ängelholm som del av familjen Helsingborg och Öresundsregionen 
     ska utvecklas som ett attraktiv ort för boende med en egen dynamisk 
     arbetsmarknad.
•   Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska hälsostaden vara 
     en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett 
     dynamisk näringsliv.
•   Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en avgörande faktor 
     för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya 
     företag.
•   En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom 
     tillkomsten av nya företag.
•   Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och 
     tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer 
     högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalificerade befatt-
     ningar.
•   Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och handel ska 
     utvecklas snabbare än branschen på riksnivå. 
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MÅL
Hållbar utveckling
Arbete för hållbar utveckling är en process utan färdig lösning. Det 
omfattar sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekter. De fyra 
hållbarhetsaspekterna är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbarhet 
uppnås när alla aspekterna samverkar. Begreppet omfattar även vikten av 
en jämn fördelning av resurser såväl inom, som mellan, generationer.

Begreppet kan ses som en bas för en ständig pågående dialog och pro-
cess för en positiv vision av världens utveckling. Hållbar utveckling ska 
därför inte ses som ett svar, utan en dialog och process som kräver såväl 
arbete som kompromisser och en vilja till förändring. Helhetssyn och 
kritiskt tänkande är grunden. 

Hållbar utveckling förutsätter ett systemtänkande och långsiktiga tids-
perspektiv. För att nå framsteg i arbetet för en hållbar utveckling krävs ett 
brett engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala besluts-
fattare, företagare, forskare, innovatörer, medborgare, föreningar och an-
dra organisationer. Alla behöver medverka. Det krävs också ett utrymme 
för kreativa lösningar och mod att ta beslut.

Hållbar översiktsplanering
En hållbar översiktsplanering handlar om att genom en god fysisk plan-
ering skapa attraktiva livsmiljöer och hållbara strukturer. Det handlar 
också om att ge plats för innovationer och ny teknik inom t ex områdena 
bygg, energi, transporter, avfall, kommunala samt enskilda vatten och av-
lopp. Det har visat sig att kopplingarna mellan innovationer och miljötek-
nik samt en långsiktig hållbar samhällsutveckling är starka. 

Denna översiktsplan har hållbarhet som målbild. Det är en ledstjärna 
som ska genomsyra all planering i kommunen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är 
ett begrepp som intro-
ducerades av Lester 
Brown 1981 och fick sin 
internationella sprid-
ning i samband med 
FN-rapporten ”Vår 
gemensamma framtid” 
(1987), även kallad 
Brundtlandrapporten. 
FN-rapporten definier-
ar hållbar utveckling 
som en utveckling som 
tillgodoser dagens be-
hov utan att äventyra 
kommande generation-
ers möjligheter att 
tillgodose sina behov.
 

Elever,foto Introduktionsprogrammet
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Globala mål
Agenda 2030 är globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hung-
er, förverkliga mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor/flickor och ska säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade, odelbara och  
balanserar den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. Den 
svenska regeringen står bakom de 17 globala målen för hållbar utveckling:

1   Ingen fattigdom
2   Ingen hunger
3   Hälsa och välbefinnande
4   God utbildning för alla
5   Jämställdhet
6   Rent vatten och sanitet
7   Hållbar energi för alla
8   Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
9   Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Lokala mål
Ängelholm ska vara en ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt 
hållbar kommun att arbeta, bo, besöka och verka i. Vid genomförda 
workshops om framtidsbilden i Ängelholm fick deltagarna definiera vad 
hållbar utveckling innebär för Ängelholm:

EKOLOGISK

Närodlat/närproducerat
Förtäta/bevara åkermark
Kollektivtrafikutbyggnad
Förnybara energikällor
Bevara natur- och kultur-   
områden
Gång- och cykelvägar
Slutna kretslopp
Långsiktigt uthålligt 
jordbruk
Rent vatten
Giftfritt samhälle

EKONOMISK

Gott företagsklimat
Fler arbetstillfällen
Varierat näringsliv
Underhåll kommunens 
fastigheter
Resurshushållning
Långsiktig planering
Mindre slit och släng
Återanvändning
Bra kollektivtrafik
Nyetablering näringsliv

SOCIAL-KULTURELL

Satsa på skola/förskola
Mötesplatser
Mångfald
Kulturutbud
Satsa på omsorg/ 
äldreomsorg
Tolerans
Blandade upplåtelse-
former
God samhällsservice
Jämställdhet
Attraktiva bostäder

HÅLLBAR UTVECKLING

Politiker som vågar ta 
beslut
Äkta demokrati
Trygghet
Gynna närodlat/
närproducerat
Bostads- och jobbmöjlig-
heter
Livskvalitet
Attraktiva bostäder
Kollektivtrafik
God balans av allt
En god miljö

E E S H

Mer information finns på www.engelholm.se
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Rönne å, foto Eva Thulin
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PlanstrategiSTRATEGIER FÖR ÄNGELHOLM
Strategierna utgår ifrån ambitionen att skapa ett hållbart
Ängelholm. För att få en helhetsbild är det viktigt att ta 
del av alla strategier. Översiktsplanens strategier ska vara 
vägledande för beslutsfattande för alla former av planering. 
Den fysiska planeringen ska stå för både stabilitet och för-
änderlighet. Det kan krävas mod att ta beslut och pröva nya 
lösningar.
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Läs mer

•   Stukturbild Skåne
•   Det öppna Skåne 
     2030
•   Strukturplan för 
     familjen Helsing-
     borg

ÄNGELHOLMS ROLL I
ÖRESUNDSREGIONEN

Omvärldstrender
Omvärlden och dess utveckling påverkar oss alla i större eller mindre 
omfattning. För att kunna ta kloka beslut om kommunens utveckling 
inför framtiden krävs en god kunskap om vad som händer i världen och 
hur det påverkar kommunen. Omvärldens drivkrafter är komplexa ut-
maningar, som är betydelsefulla för den fysiska planeringen och för vilka 
prioriteringar som bör göras. 

Globalisering
Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär 
att världens länder knyts närmare varandra. Företag och kapitalmarknad-
er är de mest globala företeelserna idag. Globaliseringen ställer krav på 
flexibilitet, samtidigt som den skapar nya möjligheter för samarbeten över 
gränser. Den globala utvecklingen leder till ökad handel i de flesta länder 
och regioner. Internationaliseringen påverkar framförallt näringslivet i 
hög grad. 

Urbanisering
Människan rör sig sedan länge från landsbygd till städer. Idag lever nästan 
hälften av världens befolkning i städer och denna andel fortsätter öka. 
Enligt bedömningar är världen på väg mot en urbaniseringsgrad på 70 
procent till år 2050. Redan idag står 70 procent av världens koldioxid-
utsläpp från städerna, som också står för ca 75 procent av den globala 
energikonsumtionen. Det är således en viktig aspekt att ha med sig i am-
bitionen att bygga ett hållbart samhälle. Urbaniseringen ställer även stora 
krav på infrastruktur, bostäder och bibehållande av en hälsosam miljö. 

Miljö och hälsa
Människan påverkar miljön och naturens balans. Vi förbrukar stora 
mängder resurser, som tär på jorden. Det är därför viktigt att arbeta med 
resurshushållning. Hälsoaspekten har fått ökad fokus på senare tid med 
folkhälsoarbete och gym. Den bedöms få ökad betydelse i framtiden i 
samband med ökade livsstilssjukdomar, stress och mentala sjukdomar.
Hushåll spenderar mer pengar på både hälsa och miljö än tidigare. 
Livsmiljön får en allt större betydelse för människan. Tidigare flyttade 
människan för att hitta arbete, idag flyttar fler för att hitta en tilltalande 
livsmiljö eller livsstilsboende. Orter med en god livsmiljö attraherar där-
för både människor och näringsliv.

Klimatförändringar
Klimatförändringar är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller 
globalt. Iakttagna fluktuationer bildar en trend över tidsperioder, som 
sträcker sig över alltifrån decennier till miljontals år. Det allt varmare 
klimatet medför ökade nederbördsmängder, vilket leder till en risk för 
översvämningar, ras och erosion. Det kan orsaka skador på bebygg-
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Plan- och bygglagen

Av översiktsplanen ska 
det framgå hur kom-
munen i den fysiska 
planeringen avser att 
ta hänsyn till att 
samordna planen med 
relevanta nationella 
och regionala mål, 
planer och program för 
en hållbar utveckling i 
kommunen.
 

else och belastningar på de tekniska system som finns, t ex vatten- och 
avloppssystemen. Dessa förändringar ställer stora krav på den fysiska 
planeringen inför framtiden.

Teknologiutveckling
Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, framförallt när det 
gäller miljö- och energiområdet. Utvecklingen bidrar också till en ökad 
rörlighet och förbättrad digital kommunikation. Den förändrar förutsätt-
ningar t ex när det gäller förmågan att kommunicera, demokratin och 
arbetslivet. På senare år har det skett en snabb utveckling inom bio- och 
nanoteknik. En av de stora utmaningarna inför framtiden kommer vara 
att finna energi för både de gamla och nya industrialiserade länderna.

Åldrande befolkning
Världens befolkning åldras. Jorden bedöms ha nått en befolkning på 7,5 
miljarder. Det har stor betydelse för samhället, ekonomin, företag och 
individer. Många av dagens äldre är finansiellt starka, har bättre hälsa och 
ställer högre krav än vad som varit fallet tidigare. De äldre förväntas vilja 
bo kvar hemma eller på sin hemort så länge som möjligt. De kommer 
också ställa nya krav på samhällsservice, vilket gör det än viktigare med 
en god kollektivtrafik och olika boendeformer. Den största konsekvensen 
av åldrandet är dock att andelen människor i arbetsför ålder minskar.

Välstånd
OECD-ländernas befolkning och stora grupper i tidigare utvecklings-
länder får det allt bättre ställt, vilket gör välståndet till en stor trend. Inom 
kort kommer de flesta länder gå igenom en strukturell social och ekono-
misk förändring när övergången från jordbruks- och/eller industrisam-
hället till kunskapssamhället sker. Det kommer bidra till en ökad konsum-
tion och produktion.

Individualisering
Individualismen är övergången från kollektivistiska samhällsnormer till 
mer individuella normer. Den enskilda människans självförverkligande 
sätts alltmer i centrum. En viktig målsättning för den moderna männis-
kan är att utmärka sig från mängden och på så sätt nå en högre position 
i den sociala hierarkin baserat på normer och värderingar. Kraven på 
valfrihet accelererar och det ställs högre krav på livsstilsbaserat boende. 
Konceptboendet är en ökande företeelse i Sverige. Individualiseringen 
påverkar även företag genom en ökad rotation på arbetsmarknaden.

Kommersialisering
Kommersialiseringen handlar om uppfyllandet av alltfler mänskliga 
behov på en privat marknad som är både tillgångs- och efterfrågestyrd. 
Globaliseringen har ett stort inflytande på kommersialiseringen genom 
en ökad handel, investeringar och resande. Välstånd och individual-
iseringen ökar också kommersialiceringen. Den väntas därför öka ytter-
ligare i framtiden. Denna trend är inte hållbar, utan måste förändras för 
att jordens resurser ska räcka.
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Acceleration
Förändringstakten ökar. Den industriella revolutionen har bidragit till en 
ökad acceleration, som fortsatt öka sedan dess. Idag finns mer kunskap, 
mer att producera och konsumera, mer att kommunicera, fler transpor-
ter och en större integration. Den moderna människan gör fler val än 
tidigare och vår strävan efter utveckling, ny kunskap och förbättring gör 
att förändringstakten ökar ytterligare. Det påverkar oss på flera nivåer 
då vi byter arbete, partner, intressen, bostad och idéer mer än någonsin 
tidigare. 

Nätverkande
Det är naturligt för människan att ingå i ett nätverk. Nätverkandet har 
ökat och det har blivit ett centralt begrepp som genomsyrar hela sam-
hället. Billigare och bättre infrastruktur och välståndet har gjort att 
möjligheterna för kommunikation har ökat. Det har skapat möjligheter 
för många nya sociala strukturer. Det främjar också urbaniseringen, då 
urbana regioner med bra infrastruktur, goda utvecklingsmöjligheter och 
ett kunskapsklimat attraherar kreativa människor.

KÖPENHAMN

MALMÖ

HELSINGBORG

HELSINGÖR

ÄNGELHOLM
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Bild från Region Skåne, 
Strategier för det flerkär-
niga Skåne, 2013

Plats i Öresundsregionen
I dagens globaliserade samhälle påverkas kommunerna mer av det som 
sker utanför nationsgränsen. Skånes lokalisering gör det optimalt för 
samarbete över nationsgränsen. I och med Öresundsbron, som öppnade 
år 2000, är Öresundsregionen en naturlig del av de skånska kommunerna. 
Tillsammans med Själland har Skåne förbättrat sin position som en till-
växtmotor som lockar till sig invånare, företag och besökare. 

För att fortsätta utvecklingen som en internationellt konkurrenskraftig 
region krävs ett ökat samarbete över nationsgränsen. Det binder länderna 
tätare samman. Det erbjuder bl a tillgång till en större arbetsmarknad, ett 
breddat urval av kompetenser och stora valmöjligheter för individen att 
välja bostadsort och fritid. Det kan bidra till livskvalitet för de som lever 
och verkar i regionen. Ängelholm ska verka för att stärka sin roll i Öre-
sundsregionen.

Nationella mål
Målet för planering och byggande är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hus-
hållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomisk utveckling underlättas. De nationella målen för samhälls-
planeringen är:

•   En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av 
     städer, tätorter och landsbygd.
•   Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven 
     på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflyt-
     ande säkerställs.
•   Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering 
     av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god 
     livsmiljö tryggas.

Det övergripande nationella transportpolitiska målet är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet 
ska uppnås genom att tillgängligheten för medborgarna och näringslivet 
säkerställs samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

Regionala mål
Tillväxten och befolkningsökningen är stark i Skåne. Det ger Skåne för-
utsättningar att växa och utvecklas, samtidigt som det skapar utmaningar i 
form av att trycket på bostadsmarknaden ökar. Parallellt finns det prob-
lematik i de sociala strukturerna med låg utbildningsnivå och bostads-
segregation. Region Skåne har tagit fram fem olika strategiområden, som 
ska bidra till att skapa en attraktiv region. De fem strategierna är:
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• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla 
den flerkärniga ortsstrukturen. 

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning.
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög 

livskvalitet.
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och 

södra Östersjön.

Region Skåne har tillsammans med kommunerna i Skåne arbetat med att 
ta fram gemensamma strategier för hur den fysiska planeringen ska an-
vändas för att skapa utveckling. Målet är att bevara och utveckla den fler-
kärniga ortsstrukturen. En flerkärnig region med en god tillgänglighet 
ger människor och företag möjligheter att välja den miljö de vill vara i. 
Region Skåne har identifierat sju regionala kärnor i Skåne: Malmö, Lund, 
Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och Ystad - varav de 
tre första uppfyller kriterierna att vara tillväxtmotorer. 

Ängelholm utgör en viktig regional kärna. Region Skåne har satt upp 
tre kriterier som ska uppfyllas för att bli en regional kärna: minst 14 000 
invånare, en branschbredd med över 200 branscher i kommunen samt en 
större inpendling än utpendling. Ängelholm uppfyller två av de tre kriteri-
erna som Region Skåne satt upp för en regional kärna: Ängelholms 

Hus i park vid Landshövdingevägen, foto Lena Åström
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centralort har drygt 23 000 invånare och kommunen har en branschbredd 
med ca 265 branscher. Ängelholms kommun har dock en högre utpend-
ling än inpendling, men det har även de nuvarande regionala kärnorna 
Landskrona stad, Trelleborgs kommun och Ystads kommun. 

Ytterligare motiv till att Ängelholm bör utpekas som är regional kärna är 
att centralorten är tät och har stadsmässig med bebyggelse med attraktiva 
boendemiljöer, handel och service. Planeringen av flera stora utbyggnads-
projekt pågår: t ex stationsområdet, Barkåkra och Södra Ängelholm. 
Kommunen har god infrastruktur och utgör ett regionalt nav med hög 
tillgänglighet i form av flyg, järnväg, vägar, kollektivtrafik och bussar. 
Den nya tågstationen i Barkåkra och öppnandet av tunneln genom Hal-
landsåsen har förbättrat infrastrukturen ytterligare samt utgör en länk 
norrut mot Halland över länsgränsen vidare till Göteborg. 

Kommunen har ett brett näringsliv, ett gott företagsklimat och flera 
företagsetableringar är på gång. I Kraftsamling Ängelholm möts närings-
liv, kommun och ideella krafter för att utveckla kommunen. Den långa 
stranden ett starkt varumärke och kommunen har stora grönområden av 
regionalt intresse. Turismnäringen är stor och Hembygdsparken utgör 
Skånes tredje största besöksmål. Kommunen arbetar aktivt för att utveck-
las på ett hållbart sätt. Kommunen har god interaktion med sitt omland, 
framförallt i familjen Helsingborg. Kommunen arbetar för en regional 
utveckling och deltar i flera regionala projekt. 

Greater Copenhagen & Skåne Commitee
Region Skåne är medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee 
tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland samt samtliga 
79 kommuner inom området.

Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kom-
muner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt 
och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och att ta bort 
gränshinder.

Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg består av de 11 kommunerna Bjuv, Båstad, Hel-
singborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Äng-
elholm och Örkelljunga. 

Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar re-
gionen. Samarbetet sker för att skapa tillväxt, effektivitet och utveckling 
av kommunerna. Visionen är att familjen Helsingborg ska upplevas som 
en sammanhängande stad och vara en av Europas mest kreativa och 
toleranta regioner. Ängelholm ska verka för att stärka denna samverkan 
inom olika områden, varav ett av dessa områden är samhällsplanering. En 
strukturplan med ställningstaganden för översiktlig planering för familjen 
Helsingborg har tagits fram. 

ÄNGELHOLM

BÅSTAD

HÖGANÄS

HELSINGBORG

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP
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SVALÖV

LANDSKRONA
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Flerkärnighet
Skåne består av många tätorter av 
relativt lika storlek, som är belägna 
förhållandevis tätt. Skåne är därför 
en flerkärnig och även en polycentrisk 
region. Flerkärnighet kan beskrivas som 
en typ av ortstruktur och polycentrism 
som interaktionen mellan orterna. Det 
finns ett tydligt samband mellan positiv 

regional utveckling och de effekter som 
flerkärnighet ger. Begreppet flerkär-
nighet har blivit allt viktigare i diskus-
sionen om territoriell sammanhållning, 
konkurrenskraft och regional balans 
eftersom en flerkärnig ortsstruktur är 
gynnsam för ekonomisk och en balans-
erad regional utveckling.

Ängelholms kommun ska vara en aktiv part i arbetet med att föra samar-
betet i familjen Helsingborg framåt och ser sig som den naturliga drag-
hjälpen till Helsingborg.

Gemensam räddningstjänst Skåne Nordväst
Räddningstjänsten i Skåne Nordväst består av tre kommuner: Helsing-
borg, Ängelholm och Örkelljunga. Räddningssamverkan består av 10 
kommuner som samverkar inom räddningstjänstområdet. Samverkan 
syftar till att ge invånarna i kommunerna bättre service som t ex gräns-
överskridande räddning för snabbare hjälp, gemensamma befälsresurser, 
gemensamma övningar och arbetsgrupper m m. Ängelholm är en del av 
denna gemensamma räddningstjänst och ska verka för att utveckla sam-
verkan med övriga kommuner.

Lokala mål
Av kommunens framtidsförklaring framgår bl a att målet är att kommun-
en ska växa med 1 procent om året. Ängelholms kommun ska utvecklas 
på ett hållbart sätt och att medborgardialogen ska öka. Staden ska växa 
genom förtätning. Byggande på åkermark bör enbart tillåtas återhållsamt 
och i kollektivtrafiknära lägen. Ängelholms kommun ska verka för att 
bevara tätortsnära grönska.

Ängelholms Näringsliv
Ängelholm Näringsliv ägs av näringslivet och kommunen. Ängelholms 
Näringsliv har ett samlat uppdrag att utveckla och marknadsföra Ängel-
holm till boende, besökare, inflyttare och företagare. Ängelholms När-
ingsliv är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befint-
liga företags utveckling. Tillsammans med kommunen arbetar de för att 
utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Ängelholms 
Näringsliv är en viktig aktör för att öka samverkan mellan näringsliv, han-
del och besöksnäring.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

VERKA FÖR ATT STÄRKA ÄNGELHOLMS ROLL I ÖRESUNDSREGIONEN
Kommunen ska verka för att stärka Ängelholms roll i Öresundsregionen, t ex genom samarbete med 
berörda parter och genom att skapa goda infrastrukturförbindelser till Öresundsregionen. Marknads-
föringen, både av kommunen och regionen, ska utvecklas. 

VERKA FÖR ATT ÄNGELHOLM SKA SES OM EN REGIONAL KÄRNA
Kommunen ska, genom samarbetet med Region Skåne, verka för att Ängelholm ska som en regional 
kärna.

UTVECKLA SAMVERKAN MED ÖVRIGA KOMMUNER I FAMILJEN HELSINGBORG
Den idag goda samverkan i olika områden med övriga kommuner i familjen Helsingborg ska utvecklas 
ytterligare för att skapa positiva synergieffekter. Ängelholms kommun ska vara en aktiv part i arbetet
med att föra samarbetet i familjen Helsingborg framåt.
 
VERKA FÖR ATT UTVECKLA SAMVERKAN I RÄDDNINGSJÄNSTOMRÅDET SKÅNE NORDVÄST
Ängelholms kommun ska vara en del i arbetet med att gemensamt utveckla Räddningstjänsten i Skåne 
Nordväst, för att utveckla samverkan med övriga kommuner och för att förbättra servicen för medbor-
garna. 

FÖLJA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING I FAMILJEN HELSINGBORG
En strukturplan har tagits fram för familjen Helsingborg, som innehåller gemensamma ställningstagan-
de för översiktlig planering. De ska följas i Ängelholms kommun. När det är aktuellt att förnya struktur-
planen för familjen Helsingborg ska Ängelholms kommun utgöra en aktiv part i arbetet.

ARBETA FÖR EN LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET
Ängelholms kommun ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Det ska ske genom att arbeta för en 
långsiktig hållbar utveckling inom samtliga verksamhetsområden i kommunen. Ängelholms kommun 
ska föregå med gott exempel. Kommunen ska även verka för att sprida information och kunskap för att 
inspirera andra att arbeta proaktivt. 
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Plan- och bygglagen

Av översiktsplanen ska 
grunddragen i fråga om 
den avsedda använd-
ningen av mark- och 
vattenområden samt 
kommunens syn på hur 
den byggda miljön ska 
användas, utvecklas 
och bevaras framgå.
 

SAMSPEL FÖR ATT SKAPA EN HELHET
Befolkningen ökar i Ängelholms kommun. Målet är att Ängelholm ska 
öka med 1 procent per år, d v s ca 400 personer per år. Det innebär att 
det år 2035 kan bo ca 48 000 personer i kommunen. Därmed behövs en 
planberedskap för 250 bostäder årligen. Översiktsplanen tar planmässig 
höjd för detta. 

Hushålla med marken
Bebyggelseutvecklingen i Sverige har tidigare präglats av spridd bebygg-
else. På senare år har dock nackdelarna med en sådan bebyggelse lyfts 
fram. Den kräver stora infrastrukturinvesteringar, gör orter svårtillgäng-
liga och bidrar till en ökad bränsleanvändning. I Skåne tar dessutom en 
sådan markanvändning värdefull högkvalitativ åkermark i anspråk. En 
stad som breder ut sig riskerar också att stå halvbyggd om förutsättningar 
ändras. Den spridda bebyggelsestrukturen är därför vare sig långsiktigt 
hållbar eller ekonomiskt försvarbar längre. 

En tät och sammanhållen bebyggelse däremot skapar möjligheter till ett 
effektivt energi- och resursutnyttjande genom att dra nytta av genomför-
da investeringar i form av befintlig infrastruktur och genom att skapa un-
derlag för kollektivtrafik, handel och samhällsservice. En koncentration 
gör det nära till allt. Det ger både miljövinster och bidrar till livskvalitet. 
En tät och spännande stadsmiljö attraherar både människor och företag 
samt bidrar till ekonomisk tillväxt och kunskapsspridning.

En förtätning ger även vinster på det sociala området. Det är en rums-
lig organisation som främjar möten mellan människor, vilket bidrar till 
mångfald och en social blandning. En tät stad har också visat sig göra det 
lättare för människan att röra sig i stadsrummet, vilket ökar folkhälsan. 
Orter som växer inåt kan också stödja en allsidig och varierad produktion 
av bostäder. En komplettering av bostadsområden med andra bostads-
former än de som redan finns i området kan främja stabiliteten, variation-
en och möjligheten att bo kvar. Genom att bygga vidare på befintliga 
strukturer kan funktionsblandade miljöer skapas, en urban mix med olika 
kvaliteter.

En tät ort bidrar också till en regionförstoring, d v s arbetspendling på 
allt längre avstånd. Bilen är mindre lockande på långa avstånd, vilket kan 
medföra att fler väljer att åka kollektivt. Det kräver dock att det finns 
tillgång till en fungerande kollektivtrafik, som är lätt att utnyttja. En för-
tätning handlar idag även om en förberedelse inför framtiden med ökade 
bensin- och energikostnader. Jordbruksmarken förväntas bli än mer vär-
defull framöver då jordens befolkning ökar och Sverige väntas få en ökad 
befolkning till följd av klimatförändringarna.

Det finns dock nackdelar, som måste beaktas. Nackdelarna kan bestå av 
ökad trängsel, mer buller och ianspråktagande av parkeringar eller grön-
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områden. Sammantaget uppväger ändå fördelarna vid planeringen av ett 
hållbart samhälle. 

Vid en förtätning är estetiken viktig, det som byggs behöver ha arkitek-
toniskt tilltalande utformning. Det bidrar till att kvaliteten i stadsmiljön 
blir bättre och till att skapa en intressant stadskärna. Det skapar också en 
större förståelse och acceptans för förtätningen. 

I Ängelholm ska en hållbar bebyggelseutveckling ske med nybyggnation i 
anslutning till befintlig bebyggelse i centralorten samt i kommunens stör-
re tätorter Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövel-
storp. Ängelholm ska arbeta för ett effektivt markutnyttjande genom att 
stärka stadskärnan och kommunens större tätorter, vilket gör kommunen 
flerkärnig. Förtätningen i Ängelholm handlar om att både addera och 
förädla. En utveckling av redan bebyggda och existerande strukturer ger 
kommunen förutsättningar för att klara en befolkningsutveckling sam-
tidigt som kommunen hushåller med naturresurserna. Hänsyn ska tas till 
robusthet och dagvattenhantering. Förtätningen kan ske på olika sätt, 
t ex genom att bygga på enkelsidigt utnyttjade gator eller på lucktomter, 
att bygga på eller om redan befintliga byggnader, att riva befintliga bygg-
nader, att omvandla en verksamhet med lågt markutnyttjande, att nyttja 
överdimensionerade gaturum, att använda parkeringsytor som inte nyttjas 
fullt ut eller att bebygga platser som inte redan används. Ängelholms 
kommun ska se över markanvändningen och studera hur redan befintlig 
bebyggelse kan förtätas genom att ta fram en strategi för förtätning i cen-
tralorten. Strategin är en förutsättning för att förtäta staden.

I möjligaste mån ska åkermarken bevaras. Utöver planerade större 
utbyggnadsområden och utredningsområden ska Ängelholms kommun 
vara försiktig med att bygga på åkermark. I framtiden ska en konsekvens-
beskrivning och en samhällsekonomisk bedömning genomföras innan 
nya beslut tas om att bygga på åkermark i Ängelholm.

Stadsutbredning

Det engelsk-amerikan-
ska begreppet urban 
sprawl kan motsvaras 
av stadsutbredning på 
svenska. Begreppet 
handlar om förorter 
som breder ut sig med
gles bebyggelse, kring-
strödda köplador, 
motorleder som skär 
genom landskap och 
skiljer områden åt, 
dåliga allmänna kom-
munikationer, långt till 
skolor och bibliotek. 
Det är en företeelse 
som spridit sig i många 
städer i världen. 
Sprawl betyder inte 
bara att ”breda ut 
sig”, utan också att 
”spreta åt olika håll”.  

De större tätorterna i kommunen utgör serviceorter. Goda kollektivtrafik-
förbindelser samt gång- och cykelvägar ska finnas till och från centralorten.
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Bebyggelse kollektivtrafiknära
För att få en hållbar tätortsutveckling föreslås en grundstruktur med ut-
vecklingsstråk bestående av kollektivtrafiklinjer från centralorten Ängel-
holm till tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och 
Strövelstorp. Utvecklingsstråken binder samman tätorterna, med omgi-
vande byar, med centralorten. Kopplingen mellan Munka Ljungby och 
Hjärnarp är också viktig. Nybyggnation ska i huvudsak ske vid kollektiv-
trafikstråk och i stationsnära lägen. Att skapa täta strukturer med kol-
lektivtrafik ger stora möjligheter för ett effektivt markutnyttjande och en 
god tillgänglighet. De större tätorterna ska också vara lätta att nå, fram-
förallt som gående eller med cykel. Utanför tätorterna ska ny bebygg-
else främst tillkomma i grupper som förstärker de lokala serviceorterna 
och utvecklingsstråken. 

En blandad bebyggelsestruktur
Blandade upplåtelseformer och bostadstyper gör det möjligt att bo kvar 
i kommunen i olika skeden av livet och gör orten mer varierad utifrån 
byggnader och människor. Vid nybyggnation ska därför blandad bebygg-
else främjas när det gäller hustyper, storlekar och upplåtelseformer. Det 
bidrar till en varierad prisbild och ger en blandad befolkningssammansätt-
ning, vilket i sin tur medför en minskad segregation. Markupplåtelser till 
flera byggherrar inom samma kvarter är ett sätt att verka för ett varierat 
bostadsbyggande. Vidare ska ett flexibelt byggande, så att byggnader 
kan byta användning över tid och anpassas till nya krav, eftersträvas och 
funktionsblandade miljöer ska skapas. Bostäder och verksamheter, såsom 
handel och kontor, bör också blandas.

I Ängelholms centralort kan boendekvaliteten och attraktiviteten förstär-
kas genom att möjliggöra handel i bottenvåningen. Bokaler, d v s bostäd-
er och lokaler i samma byggnad, kan bidra till att levandegöra staden och
att göra den tryggare då det skapar rörelse på olika delar av dygnet. En 
blandstad bör även eftersträvas vid om- och nybyggnad i tätorterna i 
kommunen. Då kan en god balans mellan bostäder, arbetsplatser, handel 
och service uppnås. När tätorterna utvecklas bör varje områdes karaktär 
samt natur- och kulturvärden vara en utgångspunkt i planeringen. Ängel-
holms kommun ska även medge flexibla detaljplaner. 

Främja miljöanpassat byggande
All byggnation påverkar miljön på något sätt. Bygg- och fastighetssektorn 
står för en betydande resursanvändning i samhället och är därför en viktig 
aktör när det gäller att minska Sveriges totala miljöpåverkan. Satsningar 
på miljöanpassat byggande - t ex passivhus, nollenergihus eller plus-
energihus - bidrar till minskad resursförbrukning. Byggnader som är 
byggda med sunda miljöanpassade material som åldras med skönhet, 
smarta energilösningar och har ett bra inomhusklimat ger en lång livs-
längd. Det kan i vissa fall innebära högre investeringskostnader, som i 
längden sparas in på låga drifts- och underhållskostnader. Kostnader kan 
också sparas om behov av ombyggnation och renovering minskar. Rikt-
linjer för miljöanpassat byggande ska tas fram i Ängelholm, i enlighet 

Se kartor

• Planstrategi,
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med beslut från kommunfullmäktige. Syftet är att de ska fungera som
incitament, inspiration och information för att bygga långsiktigt hållbart. 
Det kan t ex ske genom överenskommelser vid markanvisning. Nyska-
pande lösningar för att främja miljön ska premieras. Utvecklingen av 
noll- och plusenergi ska stödjas av kommunen. Vid ombyggnad och upp-
rustning av befintlig bebyggelse ska minskad energiförbrukning främjas. 
Nya inslag i stadsstrukturen såsom vertikal och horisontell grönska ska 
uppmuntras. Anpassade material kan minska behovet av dagvattenrening. 
Projekt kring ny och innovativ miljöteknik kan appliceras i anslutning till 
nybyggnation, det kommer skapa mervärden för kommunen. Kommunen 
ska också föregå med gott exempel genom att använda hållbara material 
samt att arbeta för minska energiförbrukning i offentliga byggnader. Ny 
bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till ökade möjligheter för effektiv 
och förnybar energianvändning. 

Bostäder för alla
Det råder brist på bostäder i Ängelholm. Det behövs framförallt fler 
hyresrätter i kommunen och särskilt framhålls behovet av små och billiga 
hyresbostäder till unga och unga barnfamiljer. Barnens perspektiv ska 
därför beaktas i planeringen genom att t ex skapa säkra skolvägar. Det 
är även viktigt att tillgodose behovet av barnomsorg. Den kommande 
ökningen av antalet äldre gör att behovet av särskilda boenden och trygg-
hetsbostäder väntas öka.

Ängelholm strävar mot skapa bostäder inom alla olika boendekategorier, 
för att tillgodose bostadsbehovet oavsett skede i livet. Det är angeläget 
med fokus på de grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknad-
en. Olika grupper har särskilda behov. Inriktningen är att integrera dessa 
grupper i det ordinarie bostadsbeståndet. En beredning arbetar för när-
varande med att ta fram en vision för hur kommunen ska kunna erbjuda 
boende med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Passivhus i Vauban i Tyskland, foto Lena Åström
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Större utbyggnadsområden

Ängelholm prioriterar fyra större planerade utbyggnadsområden, som till-
sammans kommer utvidga centralorten. De större utbyggnadsområdena 
ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling. I del 2 av översiktsplanen 
redovisas påverkan på riksintressen och avvägning av olika intressen. 

Barkåkra
En fördjupad översiktsplan för Barkåkra har tagits fram och ersätts med 
denna översiktsplan, när den vinner laga kraft. Det skedde den 25/9-
2017. Barkåkra avses utvecklas med ca 1 500 bostäder, nära tågstationen 
för att uppmuntra ett hållbart resande. Barkåkra planeras för att bli en 
blandstad med boende, arbete, service, rekreation samt gång- och cykel-
vägar. Området ska präglas av det som gör Barkåkra unikt: havet, land-
skapet och kommunikationerna. Gröna kilar ska finnas i området. Plane-
ring av området pågår och området bedöms färdigställas till 2030. 

Södra Ängelholm
En fördjupad översiktsplan har tagits fram för Södra Ängelholm och er-
sätts med denna översiktsplan, när den vinner laga kraft. Det skedde den 
25/9-217. Området ska utvecklas med ca 3 000 bostäder, service, handel 
och verksamheter. Det är beläget nära centrum, handel, service, rekrea-
tion, fritidsanläggningar, kollektivtrafik, järnväg, gång- och cykelvägar. 
Planering av området pågår och området bedöms färdigställas till 2030.

Stationsområdet
En planprogram och en värdeplan för hållbarhet har tagits fram för 
stationsområdet. Området planeras för en stadsmässig bebyggelse med 
bostäder i blandade upplåtelseformer och verksamheter. Det bedöms 
kunna rymma ca 2 700 bostäder. Planerad bostadsbebyggelse, handel, 
service och personalintensiva arbetsplatser lokaliseras på gångavstånd 
till stationen Det är angeläget att bostäderna i området får en spännande 

Se karta

• Plankartor/Bebyggelse
   /Bostäder

HAVET

STADEN

Stationen

Blandad bebyggelse

Barkåkra

Stationsområdet

Rönneboda/
Skörpinge

Södra Ängelholm



            39(104)
                                   

ÖVERSIKTSPLAN 2035
Del 1: Strategisk översiktsplan

arkitektur. Kopplingen mellan centrum och havet är viktigt. Fler passager 
ska minska den barriär som järnvägen utgör. Utvecklingen av stationsom-
rådet görs för att nyttja det stationsnära läget på ett optimalt sätt. Staden 
förtätas genom en omvandling av ett område som tidigare varit socker-
bruk och Tudors fabrik m m. Det har med sitt centrala läge nära till han-
del, service, rekreation, kollektivtrafik, järnväg samt gång- och cykelvägar. 
Planering pågår och området bedöms kunna färdigställas till år 2030.

Rönneboda/Skörpinge
Inriktningen på tänkt byggnation är blandad bebyggelse. Området, beläg-
et nära handel och service, bedöms kunna rymma ca 1 500 bostäder. 
Området kan i framtiden komma att försörjas med kollektivtrafik, vid en 
linjeläggning av skolskjutsar. Det finns gång- och cykelvägar i området. 
Planering pågår och området bedöms kunna färdigställas till år 2035. 

Utredningsområden
I översiktsplan pekas sex utredningsområden ut: ett vid Jägersberg, ett vid 
Adolfsfält, ett i Valhallskogen och tre vid Västersjön. Området vid Jägers-
berg kan, tillsammans med Rönneboda/Skörpinge, vidga staden västerut. 
Området vid Adolfsfält kan på sikt komplettera befintlig bebyggelse vid 
Rebbelberga och planerad bebyggelse vid Ärrarps Ängar. Området vid 
Valhallskogen bidrar till en förtätning av Skälderviken. Dessa områden är 
belägna med närhet till kollektivtrafik, infrastruktur, handel, kommunal 
service och grönområden.

Områdena vid Västersjön - Äspenäs, Ljungabolet och Nedre Århult - 
bidrar till att ge landsbygden möjlighet att utvecklas. Äspenäs och Ljunga-
bolet beräknas få kommunalt VA inom 0-10 år. Nedre Århult beräknas 
få kommunalt VA om 10-20 år. När infrastrukturen finns på plats kan 
områdena vid Västersjön vidareutvecklas till attraktiva boendemiljöer 
med god tillgång till friluftsliv. VA-utbyggnaden kan skapa möjligheter 
för bredbandsutbyggnad, vilket i sin tur kan bidra till att näringslivet och 
turismen ges möjlighet att utvecklas. Utvecklingen av områdena kan även 
bidra till en möjlighet av linjeläggning av skolskjutsar. Utredningsom-
rådena ska studeras för att se om där är möjligt med viss bebyggelse. 

Den redan byggda miljön
Den redan byggda miljön har en historia värd att berätta. De goda boen-
dekvaliteter som finns i Ängelholm ska bevaras genom klok förvaltning. 
En föränderlig värld kan dock ställa nya krav på den redan bebyggda 
miljön. En förädling av existerande bebyggelse kan skapa nya värden. 
En dynamik kan skapas genom att blanda upp gammal bebyggelse och 
ge möjligheter till kvarboende i ett område. På så sätt kan gammalt möta 
nytt och en vitalisering av den befintliga bebyggelsen ske. Ängelholm 
har i vissa områden ett ensidigt bestånd. De områden som idag omfattar 
enbart villor, kan med fördel blandas upp med andra upplåtelseformer. 
Bebyggelse som inte längre passar i sin omgivning bör på sikt flyttas. Ett 
exempel på bebyggelse som behöver omlokaliseras är cementfabriken i 
bostadsområdet i Errarp. Stationsområdet är ett annat sådant område. 
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Dessa områden har inventerats i samband med den förtätningsutredning 
som håller på att tas fram för Ängelholms centralort. 

Ombyggnation och renovering av befintliga lokaler och bostäder kan 
skapa fler bostäder i det befintliga bostadsbeståndet samt utgöra en del i 
arbetet mot att skapa en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. Upprust-
ning av redan byggda miljöer bör därför ske utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv, genom att minska energiförbrukningen och att använda miljöan-
passade materialval.

Värna kulturhistoriska miljöer och bebyggelse
Kulturmiljöerna i kommunen utgör en viktig resurs i arbetet med att 
skapa attraktiva boendemiljöer och att locka verksamheter till kommun-
en. Genom att uppmärksamma, bevara, underhålla och utveckla de värde-
fulla kulturhistoriska och tidstypiska värdena i den byggda miljön skapas 
intressanta miljöer och en känsla av tillhörighet, identitet och trygghet 
hos de som bor i kommunen. En byggnads upplevelsevärden omfattas av 
egenskaper som konstnärligt värde, patina, miljöskapande värde, iden-
titetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska bevaras och levan-
degöras. Miljö- och tillgänglighetskrav kan dock ställa krav på att kultur-
miljöns funktioner anpassas och utvecklas. Framtida utveckling ska då ske 
i samklang med kulturarvet. Ett urval av den bebyggelse som är särskilt 
värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt bör skyddas juridiskt genom detaljplaner eller områdesbestämmel-
ser. Den allmänna ansvarskänslan för förvaltningen av kulturmiljön ska 
breddas genom kunskap och kännedom om de kulturhistoriska värdena. 
En inventering av all kulturhistorisk bebyggelse i Ängelholm pågår, som 
underlag till en ny bevarandeplan. En gemensam kulturmiljöplan håller 
på att tas fram för Bjuvs, Höganäs och Ängelholms kommun tillsammans 
med länsstyrelsen Skåne. 
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Blandstad
Visionen om en blandstad rymmer mer 
än bara blandade funktioner. Här ryms 
önskan om en flexibel, hållbar, levan-
de, trygg, spännande och attraktiv 
stad, där alla får plats. Dess kvaliteter 
skapas genom att sätta människans
upplevelser i centrum. En lyckad bland-
stad med en variation i stort och i 
smått gör att alla människor känner sig 
välkomna och trygga samt därför vill 
använda stadens rum. 

Mellanrummen är utgångspunkten och 
även det offentliga rummet bör ha 
olika skalor. Variationen kan bestå av 
finmaskiga kvarter, funktionsblandning 
inom kvarter, en blandning av äldre 
samt nyare bebyggelse och en varia-
tion av upplåtelseformer. Den kan även 
vara visuell. Det bör finnas samspel 
mellan ute och inne, bottenvåningarna 
bör vara publika samt dess användning 
kunna förändras över tid. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANERA FÖR EN FÖRTÄTNING I CENTRALORT OCH I STÖRRE TÄTORTER
Ängelholms kommun ska planera för en förtätning i centralorten Ängelholm och tätorterna Hjärnarp, 
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp för att främja en hållbar utveckling. En förtät-
ningsutredning håller på att tas fram för Ängelholms centralort. Detaljplaner i dessa lägen ska priorite-
ras. Ängelholms kommun ska vara försiktig med att bygga på åkermark, utöver de större utbyggnads-
områden och utredningsområden för bostäder som översiktsplanen innehåller.

PLANERA FÖR NY BEBYGGELSE I KOLLEKTIVTRAFIK- OCH STATIONSNÄRA LÄGEN
Planering av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, ska företrädesvis ske i kollektivtrafik- och 
stationsnära lägen. Nya större utbyggnadsområden kan även bidra till att skapa underlag för nya sträck-
ningar av kollektivtrafik. Detaljplaner i dessa lägen ska prioriteras. 

FRÄMJA EN BLANDAD BEBYGGELSESTRUKTUR I CENTRALORT OCH I STÖRRE TÄTORTER
En blandad bebyggelsestruktur i centralorten Ängelholm samt i de större tätorterna Hjärnarp, Mag-
narp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp ska främjas gällande såväl hustyper, storlekar, 
upplåtelseformer samt blandning av bostäder och verksamheter. Ängelholms kommun ska medge 
flexibla detaljplaner. Bostadsförsörjningsplanen utgör ett viktigt instrument. Dialog och samverkan med 
berörda aktörer samt Ängelholmshem är betydelsefull.

FRÄMJA MILJÖANPASSAT BYGGANDE
Riktlinjer för miljöanpassat byggande ska tas fram. Frivilliga överenskommelser med byggherrar och 
exploatörer ska eftersträvas. Kommunen ska föregå med gott exempel genom att använda t ex hållbara 
material och förnyelsebara energilösningar i offentliga byggnader. Byggandet ska ske utifrån ett lång-
siktigt perspektiv. Gröna inslag såsom vegetation, dagvatten, gröna väggar eller tak kan användas för att 
minimera en negativ klimatpåverkan och bidra till ett bättre mikroklimat. Ny bebyggelse ska lokaliseras 
med hänsyn till ökade möjligheter för effektiv och förnybar energianvändning. 

SKAPA BOSTÄDER INOM OLIKA BOENDEKATEGORIER
Ängelholms kommun ska verka för att skapa bostäder inom olika boendekategorier för att tillgodose 
bostadsbehovet för olika grupper och skeden i livet. Bostadsförsörjningsplanen utgör ett viktigt instru-
ment. Dialog och samverkan med berörda aktörer och Ängelholmshem är betydelsefull. 

VÄRNA OCH LEVANDEGÖR KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
En ny bevarandeplan för kulturmiljö ska tas fram för Ängelholms kommun och en gemensam kultur-
miljöplan håller på att tas fram Bjuvs, Höganäs och Ängelholms kommuner. Kulturmiljövärden ska 
beaktas vid planering av ny bebyggelse och möjligheten att skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer ska 
användas i detaljplaneringen. Möjligheten att skapa nya kulturvärden ska också nyttjas. 



42(104)  ÖVERSIKTSPLAN 2035
Del 1: Strategisk översiktsplan

EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

Skåne är en tätbefolkad region där många transporter av både männi-
skor och varor sker. Dessa transporter sker ofta på ett ur miljösynpunkt 
mindre bra sätt. Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflytt-
ar sig utanför hemmet en genomsnittlig dag sker 65 procent i bil. I Skåne 
sker huvudresorna idag till 58 procent med bil, 15 procent med kollektiv-
trafik samt 26 procent till fots eller med cykel. Målet är att antalet bilresor 
i Skåne ska minska till 42 procent år 2030 och till 31 procent år 2050. I 
Ängelholms kommun sker huvudresorna till 70 procent med bil, 8 pro-
cent med kollektivtrafik, 20 procent till fots eller med cykel. Bilberoendet 
har ökat och miljön har blivit lidande av ökade utsläpp, barriäreffekter 
och ianspråktagande av natur- och jordbruksmark. Det har också gett en 
sämre folkhälsa som följd. 

Ett nytt synsätt på trafikplaneringen krävs till följd av kommande bränsle-
brist och brist på yta i centrala lägen. Ur klimatsynpunkt är trafiken den 
största utmaningen. För att minska koldioxidutsläppen behöver rese-
beteende förändras, fordonstekniken utvecklas och bränsletyper ändras. 
Ett trafiksystem med minimerad miljöpåverkan är målbilden, vilket med-
för att nya prioriteringar av trafikslag är nödvändiga. Det som ger störst 
effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss 
eller tåg. Goda kopplingar mellan trafikslag och ett hela-resan-perspektiv 
bidrar också till ett mer hållbart resande. Det är även viktigt att alla stråk 
i transportsystemet i kommunen är tillgängliga, trafiksäkra och trygga. 
Underhåll av befintligt transportsystem är därför också betydelsefullt. 

Gör kollektivtrafiken strukturbildande
För att skapa en hållbar mobilitet behöver förhållandet mellan trafikslag-
en förändras. Region Skåne har som mål att antalet resor ska fördubblas 
till år 2020 jämfört med 2006, vilket innebär en ökning från 112 miljoner 
resor per år till minst 224 miljoner resor. Marknadsandelen ska uppgå 
till minst 40 procent år 2030. Kommunerna i familjen Helsingborg har 
enats om tre övergripande målsättningar: halvtimmestrafik med tåg i alla 
familjens kommuner, regionbuss mellan tätorterna/till tågstationerna 
samt säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med förbindelser till 
omvärlden. 

Målet i Ängelholms kommun är låta kollektivtrafiken vara strukturbildan-
de, vilket leder till ett minskat bilanvändande. Förbättrade möjligheter att 
resa grönt genom att gå eller cykla kombinerat med en attraktiv kollek-
tivtrafik kan också bidra till ett minskat bilberoende. Genom att förtäta 
och bygga nära kollektivtrafikstråk ökar tillgängligheten till de kollektiva 
trafikslagen och befintliga system används bättre. Det stärker kollektiv-
trafikutvecklingen och bidrar till att skapa goda pendlingsmöjligheter. En 
satsning på kollektivtrafiken gynnar också jämställdheten, eftersom det 
visat sig att män kör mer bil än kvinnor.

Hela resan-perspektiv

Det ska vara enkelt 
att ta sig från hemmet 
till sina målpunkter: 
arbetsplatsen, skolan, 
förskolan, handel och 
fritidsaktiviteter. Hela 
resan till slutmålet 
ska kunna genomföras 
enligt tidtabell, med 
fungerande byten, 
utan försening till slut-
målet och med en 
acceptabel komfort.
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Människors benägenhet att nyttja kollektivtrafiken ökar om restiden för
en enkel resa är mindre än 45 minuter. Bostaden ska helst inte ligga 
längre bort än 1 000 meter från hållplatsen eller stationen. Det förbättrar 
möjligheten att arbetspendla, men gynnar också utvecklingen av besöks-
näringen. Väl utformade platser inom kollektivtrafiken, både knutpunkter 
och hållplatser, och åtgärder för att förbättra framkomligheten för bussar 
höjer kvaliteten i det kollektiva resandet. Kollektivtrafiken sammanlänkar 
således kommunen, men är också en regionförstorare. 

Ambitionen är att Ängelholms centralort och tätorterna i kommunen ska 
kunna växa samtidigt som biltrafiken minskar. Då krävs att bebyggelse-
planering och kollektivtrafik stödjer varandra. Kollektivtrafiken behöver 
därför förbättras genom nya linjer till bl a Havsbaden, flygplatsen, vid 
tågstationen i Barkåkra och i södra Ängelholm. Väg 112 till Höganäs är 
ett betydelsefullt stråk, som behöver en utvecklad kollektivtrafik. Kom-
munen ska också arbeta för en snabbare, smidigare, tillförlitligare, säkrare, 
tryggare och mer lättanvänd kollektivtrafik. Exempel på åtgärder kan 
vara att anlägga bussgator eller att ge bussar prioritering vid trafiksignal-
er. Ängelholms kommun är pilotkommun för eldrivna stadsbussar i ett 
projekt som pågår i fyra år från december 2015. Projektet drivs av Region 
Skåne genom Skånetrafiken. Det är också viktigt att övergångar mellan 
olika trafikslag fungerar samt att det är enkelt att hämta och lämna vid 
tåget. Gratis tågpendelparkering kan bidra till att fler åker kollektivt. I tät-
bebyggt område bör det inte vara längre än 500 meter till närmaste kol-
lektivtrafikmöjlighet. Det är därför önskvärt att utbudet av bussar utökas
i kommunen, speciellt för områden på landsbygden. En linjeläggning av 
skolskjutsar skulle skapa nya möjligheter. Då kan nya områden som idag 
inte trafikeras med buss få tillgång till kollektivtrafik. Även busstrafik 
utanför skoltider diskuteras. 

Rönne å i vinterskrud, foto Millan Hagström
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En kommun för gående och cyklister
En tät och funktionsblandad stad gör det lättare att gå och cykla. Om 
fler väljer att gå och cykla får vi bättre luft i staden, behagligare ljudnivå, 
mindre trängsel på andra kommunikationsslag, mer utrymme för stadsliv, 
ökad säkerhet och bättre hälsa. 

För cyklisterna är attraktiva, sammanhängande, belysta, gena, säkra, till-
gängliga och trygga cykelvägar viktiga. Det ska vara enkelt och säkert att 
cykla. Andra faktorer som kan främja cykelanvändandet är tillgång till 
säker och väderskyddad cykelparkering, laddning för elcyklar, hyrcyklar, 
kombibiljetter samt möjligheten att ta med cykel på bussar m m. 
För fotgängarna är framkomlighet och säkerhet viktig. Andra betydelse-
fulla faktorer är trygghet, komfort, utformning och orienterbarhet. 
Trafikerade korsningar kan vara ett problem. Praktiskt taget alla förflytt-
ningar börjar eller slutar till fots, vilket gör att de flesta dagligen förflyttar 
sig till fots. Fotgängare utgör också positiva trafikinslag som ger folkliv. 

Ängelholm strävar efter att öka andelen gång- och cykeltrafikanter. En 
utbyggnad av gång- och cykelvägar prioriteras i kommunen. Funktionella 
och attraktiva gång- och cykelnät ska skapa en god tillgänglighet till olika 
målpunkter i kommunen. Framförallt är det viktigt att satsa på gång- och 
cykelvägar som sammanbinder kommunens tätorter och till målpunkter 
såsom stationer, kollektivtrafiknoder, service, skola, arbetsplatser, fritid, 
handel, kultur och rekreation. Kattegattleden har ökat de regionala re-
kreationsmöjligheterna. Goda gång- och cykelförbindelser ska säkras vid 
planering av ny bebyggelse. Kommunen ska även verka för att bryta bar-
riärer. För att gång- och cykelvägarna ska upplevas trygga under mörkrets 
timmar och vintertid är belysning och underhåll viktigt. Skottning och 
sandning av gång- och cykelvägar ska prioriteras. Cykelparkering ska 
finnas vid kollektivtrafiknoder, pendelparkering och stationer. Cykelpark-
eringsnormen i kommunens cykelplan 2015-2025 ska följas. 

Ett tillgängligt trafiksystem
Ett utvecklat trafiksystem kan ge ökad tillgänglighet och närhet till kon-
tinenten. Förutsättningarna för höghastighetståg  i Sverige och Europa-
banan har belysts i flera utredningar. Sverigeförhandlingen pågår för att 
Sverige så snabbt som möjligt ska få fram den första höghastighetsjärn-
vägen på nya spår för att öka tillgängligheten, minska restiderna och öka 
bostadsbyggandet. Det skulle även frigöra kapacitet på befintliga spår. I 
Skånebilden har kommunerna enats om att i ett första utbyggnadssteg ha 
stationer i Malmö, Lund och Hässleholm. Det är även angeläget för re-
gionen att verka för snabba tåg till kontinenten. På sikt kan snabbtåg för 
250 km/h från Oslo till Köpenhamn, längs Västkustbanan, skapa bättre 
förbindelser till Europa. Det förbättrar tillgången till den internationella 
marknaden. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för 
tåg- och vägtrafik är ett annat exempel på en viktig gränsöverskridande 
satsning. Det skapar en ringled som binder samman hela regionen och 
för Ängelholm närmare kontinenten. Familjen Helsingborg verkar för att 
den ska komma med i Trafikverkets långsiktiga planer.

ÄNGEL-
HOLM

HELSINGBORG
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Stora delar av Västkustbanan är idag dubbelspårig, men det finns fortfar-
ande flaskhalsar. En av de enkelspåriga delarna är sträckan Helsingborg-
Ängelholm. Därför planeras sedan länge för en ny dubbelspårig sträck-
ning. Med dubbelspår hela sträckan skulle det kunna gå fler tåg med 
högre hastighet och förseningarna skulle bli färre. Restiden till Göteborg 
och Malmö skulle minska. En utbyggnad skulle även innebära stora 
miljövinster, bl a skulle mycket av det gods som idag körs med lastbilar 
istället kunna transporteras på järnvägen. Tunneln genom Hallandsåsen 
är en annan viktig del i utbyggnaden av Västkustbanan som har betydelse 
för Ängelholm. Då Hallandsåsen trafikeras med godståg kan antalet tåg 
i Ängelholm öka, nu när tunneln har öppnat. I översiktsplanen lämnas 
möjligheten att skapa ett yttre godsspår i framtiden öppen. Det skulle 
bidra till att de boende utmed järnvägen skulle få en bättre ljudmiljö. Det 
är dock förmodligen inte aktuellt förrän efter år 2035 och finns inte med 
i Trafikverkets långsiktiga planering.

I Barkåkra har en ny tågstation anlagts. Den är centralt placerad i utbygg-
nadsområdet Barkåkra, för att nå en så hög grad som möjligt av bostäder, 
befintliga och tillkommande, samt arbetsplatserna i Valhall Park. För att
tågen ska nyttjas i så stor utsträckning som möjligt är det viktigt att det är
lätt att ta sig till stationen. Ängelholm verkar även för att en bussförbin-
delse ska skapas mellan stationen i Barkåkra till Ängelholm-Helsingborg 
Airport.

I det regionala perspektivet handlar tillgänglighet om att ha tillgång till 
många olika funktioner inom rimlig restid, kostnad och bekvämlighet. 
Det kan röra sig om allt från tillgänglighet till arbetsplatser, bostäder, 
service, fritid, kultur, rekreation och grönstruktur. En god tillgänglighet 
skapar stark attraktionskraft som möjliggör regionförstoring samt bidrar 
till att skapa tillväxt och utveckling. Ängelholm ska verka för att stärka 
tillgängligheten och binda samman kommunen med övriga Skåne. Det 
bidrar till att bli en del av en gemensam arbetsmarknadsregion. Ängel-
holms koppling till och från de regionala kärnorna ska utvecklas. Ett sätt 
är att planera för persontågstrafik på Godsstråket genom Skåne, sträckan 
Åstorp-Ängelholm. Kommunen och familjen Helsingborg verkar för att 
det ska komma med i Trafikverkets långsiktiga planer. Andra exempel är 
Kattegattleden och dubbelspåret längs Västkustbanan. 

Mot en hållbarare bilism
Bilen medför miljöbelastning, olyckor, buller, trängsel och ohälsosam 
luftkvalitet. Ambitionen är att satsningarna på kollektivtrafik och gång- 
och cykelnätet ska minska biltrafiken i kommunen. I centralorten ska 
biltrafiken framförallt styras till gator som är väl anpassade för att hantera 
trafikmängden. Vägnätet ska stärkas på gator lämpade för ändamålet och 
för att minska biltrafiken i stadskärnan. Utredningar gällande trafikut-
vecklingen i centralorten Ängelholm ska genomföras.

Ambitionen i Ängelholm är att arbeta för en mer hållbar bilism, på 
stadens villkor. Ängelholm ska verka för att bli helt fossilbränslefri i alla 
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transporter kommunen äger eller brukar. Gatunätets utformning ska ge 
utrymme för andra trafikslag, bl a genom att framkomligheten för gående 
och cyklister förbättras. Det kan ske genom t ex delade utrymmen och 
gångfartsgator. Ett lugnare trafiktempo ska gynnas och hastigheten ska 
anpassas till oskyddade trafikanter och säkerheten. Rena, snåla och tysta 
fordon bör främjas. Likaså etablering av laddning av elbilar och tankställ-
en för förnybara energimedel. Kommunen ser också gärna att andelen 
godstransporter på järnväg ökar i förhållande till transporter med lastbil. 
Vid planering av infrastruktur ska Ängelholm utgå från fyrstegsprincipen. 

Studier visar att åtgärder inom parkeringsområdet påverkar färdmedels-
valen. Det är därför viktigt att se parkeringsfrågorna som en del av den 
strategiska trafikplaneringen. Ängelholm ska arbeta framåtsyftande när 
det gäller parkeringsfrågorna, för att skapa en attraktiv stad och en håll-
bar infrastruktur. Bilpooler bör uppmuntras och parkeringsnormen bör 
minskas. Lösningar för att effektivisera och minimera ytor för parkering, 
genom exempelvis parkeringshus för att inte ta värdefull mark i anspråk, 
är att föredra. En parkeringsåtgärd som kan bidra till att öka andelen 
som nyttjar kollektivtrafik är pendelparkeringar. Parkeringsytor bör även 
byggas på lämpligt sätt för att främja rening och fördröjning. Dagvatten-
rening ska ske vid källan. 

Möjliggör utveckling av flyget
Flyget är viktigt för den svenska tillväxten och för näringslivet. Ängel-
holm Helsingborg Airport har en stor betydelse för hela regionen, både 
när det gäller affärsflyg och charterresor. De senaste åren har inter-
nationella destinationer tillkommit. Följaktligen är det viktigt att region-
ens flygplats ges möjlighet att utvecklas. 

Kommunen ska verka för att stärka existerande flyglinjer likväl som nya 
nationella och internationella förbindelser. Kollektivtrafikförbindelserna 
till flygplatsen är av stor betydelse och kommunen ska verka för att de 
utvecklas, både från centralorten och från tågstationen i Barkåkra. Belys-
ning på väg 1701 vid infarten till flygplatsen är beslutad. I översiktsplanen 
lämnas möjlighet att kunna vända flygplatsen, för att få påstigning från 
Barkåkra. Det kommer förmodligen dock inte genomföras inom plan-
perioden. En ny avfart och väganslutning från E6:an till flyget/Vallhall 
Park är också viktig. En ÅVS kommer genomföras 2017. Kommunen och 
familjen Helsingborg verkar för att den ska komma med i Trafikverkets 
långsiktiga planering. 

Hållbarhetsfrågorna har hög prioritet även gällande flyget, eftersom flyget 
är det trafikslag som påverkar klimatet mest räknat per passagerare och 
kilometer. Ängelholm Helsingborg Airport arbetar ständigt med att mins-
ka sin miljöpåverkan. Flygplatsen har under fem års tid arbetat aktivt med 
energieffektiviseringsåtgärder inom områdena el, värme och koldioxid. 
Utvecklingen bör fortsätta med att skapa en miljöoptimerande flygplats 
med en flygplansflotta som består av effektiva flygplan, som ger mindre 
utsläpp och buller. 
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Fyrstegsprincipen

1. Tänk om
    I första hand ska 
    åtgärder som kan 
    påverka behovet av 
    transporter och 
    resor övervägas. 
2. Optimera
    I andra hand ska 
    åtgärder som med-
    för ett mer effek-
    tivt utnyttjande av 
    befintlig infrastruk-
    tur genomföras. 
3. Bygg om
    I tredje hand ska 
    begränsade ombygg-
    nationer genom-
    föras.
4. Bygg nytt
    I fjärde hand ska ny-
    investeringar och/
    eller större ombygg-
    nationsåtgärder 
    genomföras.
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Attraktiva gaturum
Dagens infrastruktur tar mycket mark i anspråk. Genom att utgå ifrån 
befintliga kollektivtrafikstråk och koppla bebyggelsen till dessa ökar möj-
ligheten till en effektiv markanvändning. Det har visat sig att attraktiva 
gaturum inbjuder till lägre och jämnare hastigheter samt förbättrar sam-
spelet med övriga trafikanter och minskar säkerhetsriskerna. Det kan t ex 
ske genom gång- och cykelvägar utmed gator såsom Kristian II:s väg.

Grönstråk i gaturummet kan också minska farten och samtidigt användas 
för dagvattenhantering. Vid utformningen av gaturummen i kommunen 
ska människan vara i fokus och säkerhetsaspekterna ska ha stor tyngd. 
Framkomligheten för renhållningsfordon ska beaktas. Därutöver bör 
kontraster mellan olika gatunät minskas. 

Utveckla den digitala infrastrukturen
Den digitala infrastrukturen har en stor betydelse för dagens samhälle 
och är  ett viktigt instrument för att skapa ett hållbart samhälle. Den är 
bra för miljön, då arbetsresor sparas och transporter kan undvikas. 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt,  
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Den kan även hjälpa till att 
möta utmaningarna i några av dagens omvärldstrender: globaliseringen, 
klimatförändringarna och den åldrande befolkningen. Den bidrar även till 
att utveckla kunskapssamhället. Bredband ger möjligheter för en utveck-
lad service, ökad tillgänglighet och effektivare verksamhet. Det skapar 
också möjligheter till att både bo och arbeta på landsbygden.

Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/s år 2020 samt att 100 procent av alla hushåll 
och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2035. 
Alla hushåll och företag ska också ha goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Samarbete kan 
också ske inom familjen Helsingborg.

Tegelbruksbron, foto Erica Månsson
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Robusta system
VA
Det finns en kapacitetsbrist i VA-nätet i Ängelholm idag, både p g a nya 
utbyggnadsområden och nederbördspåverkan. En stor VA-utbyggnad 
pågår under perioden 2012-2022. I Ängelholm har en VA-plan, inklusive 
VA-policy, tagits fram. I den utreds framtida VA-utbyggnad för befintlig 
och ny bebyggelse. VA-planen och VA-policyn ska följas vid planering.
Vattenskyddsområdena ska ses över för att skydda vattentäkterna i kom-
munen. I samband med inträdet i Sydvatten har kommunen ökat robust-
heten genom att säkerställa vattenleveransen. 

Dagvatten
Idag sker fördröjning av dagvatten vid planering av nya områden i Ängel-
holm. Dagvatten ska hanteras i enlighet med gällande dagvattenpolicy. 
I första hand ska ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, ske. I 
andra hand ska öppen dagvattenavledning och fördröjning väljas. I tredje 
hand ska dagvatten avledas i ledningsnätet. I samband med planerad för-
tätning så ökar kraven på robusthet i dagvattensystemet. 

Avfall
Avfallshanteringen ska ske på ett säkert och miljöeffektivt sätt. Kommun-
en ska arbeta för att förebygga att avfall uppkommer, sträva efter en ökad 
återanvändning av produkter och en ökad materialåtervinning. Därför är
det viktigt att fysiska förutsättningar såsom utrymme för sortering av 
avfall och tillgängliga platser för återvinning skapas. En avfallsplan har 
tagits fram av NSR. 

Nätkoncessioner
Vid nätkoncessioner ska markförläggning av kraftledningar i kommunen 
prioriteras. Markledningar minskar riskerna och gör ledningarna mer 
vädersäkra. Det minskar även påverkan på naturen, djurlivet, landskaps-
bilden och jordbruket. Nya fördelningsstationer, kopplings- och transfor-
matorstationer ska utformas så att risker och störningar minimeras. De 
får också gärna ha en tilltalande design.

Se karta

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Återvinnings-
   stationer

Se karta

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Kraftledningar

•   Det skapar attraktiva och trygga 
     stationsområden.
•   Det ger fler möjlighet att ta del av 
     en större arbetsmarknad och ett 
     vidgat natur- och kulturutbud.
•   Det förenklar vardagen för pend-
     lare.
•   Det utnyttjar  befintlig infrastruktur.
•   Det ger möjlighet till en ökad 
     befolkning, utan att bilanvändandet 
     ökar.

Stationsnära läge
Attraktiva stationsmiljöer är ett led i 
att åstadkomma ett ökat kollektiv-
trafikresande. En utbyggnad i stations-
nära lägen är positiv ur ett hållbarhets-
perspektiv. Här är exempel på några 
fördelar:

•   Det minskar antalet transporter med 
     bil, vilket leder till minskade kol-
     dioxidutsläpp, vilket i sin tur leder
     till minskad klimatpåverkan.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

VERKA FÖR EN SNABB, ENKEL, TILLGÄNGLIG OCH EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
Ängelholms kommun ska verka för en attraktiv kollektivtrafik där byten fungerar på ett smidigt sätt 
genom samverkan med Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket. Bebyggelseplanering och kollek-
tivtrafik ska främja varandra. Den fysiska infrastrukturen för kollektivtrafik ska förbättras.

VERKA FÖR EN LINJELÄGGNING AV SKOLSKJUTSAR
En linjeläggning av skolskjutsar skapar förutsättningar för kollektivtrafik i områden som inte har kollek-
tivtrafikbeläggning idag, t ex södra Ängelholm. Kommunen ska, tillsammans med familjen Helsingborg, 
verka för en linjeläggning av skolskjutsar i samverkan med Skånetrafiken och Trafikverket.

ARBETA FÖR ETT VÄL UTBYGGT GÅNG- OCH CYKELNÄT MED HÖG STANDARD
Gång- och cykelnätet ska byggas ut till målpunkter, såsom stationer och kollektivtrafiknoder, samt 
sammanbinda centralorten med tätorterna för att skapa god tillgänglighet. Nätet ska underhållas för att 
hålla en hög standard, vara säkert och tryggt. En cykelnätsanalys ska genomföras, för att ligga till grund 
för kommande cykelplaner i kommunen. Mobility management ska användas för att påverka invånarnas 
val av färdmedel. Goda gång- och cykelförbindelser ska säkras vid planering av ny bebyggelse. 
 
VERKA FÖR ATT FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN I TRAFIKSYSTEMET
Kommunen ska verka för att förbättra tillgängligheten i trafiksystemet, framförallt Västkustbanan, HH-
förbindelsen och persontåg på Godsstråket genom Skåne. Förkortade restider ska eftersträvas. Äng-
elholms kommun ska verka för goda förbindelser till tågstationen i Barkåkra. Det ska ske tillsammans 
med berörda aktörer. Samverkan i familjen Helsingborg och Region Skåne gällande infrastrukturfrågor 
är betydelsefull. Ängelholm ska utgå från fyrstegsprincipen vid planering av infrastruktur. 

ARBETA FRAMÅTSYFTANDE MED PARKERINGSFRÅGORNA
Ängelholms kommun ska arbeta framåtsyftande med parkeringsfrågorna genom att effektivisera, mini-
mera ytor för bilparkering och ta fram en ny parkeringsnorm. Cykelparkeringsnormen i kommunen ska 
användas. Pendelparkeringar eller bilpooler kan också bidra till ett mer hållbart resande. 
 
VERKA FÖR EN POSITIV UTVECKLING AV FLYGPLATSEN
Ängelholms kommun ska, tillsammans med Ängelholm Helsingborg Airport och berörda aktörer, verka 
för en positiv utveckling av flygplatsen i kommunen. En viktig del är att förbättra möjligheten att åka 
kollektivt till flygplatsen och en ny avfart samt väganslutning från E6:an till flyget och Valhall Park.

SKAPA ATTRAKTIVA GATURUM
Kommunen ska skapa en god och attraktiv trafikmiljö. Gatumiljön ska utformas för att gynna ett håll-
bart resande med kollektivtrafik eller gång och cykel t ex genom upphöjda passager för oskyddade 
trafikanter, signalsystem eller lägre hastigheter. Särskilt fokus ska läggas på säkra skolvägar.  

UTVECKLA DEN DIGITALA INFRASTRUKTUREN
Den digitala infrastrukturen ska förbättras och hålla en hög kvalitet i hela kommunen, i enlighet med 
kommunens bredbandsplan. 

SKAPA ROBUSTA SYSTEM 
Avfallsplan, dagvattenpolicy och VA-plan ska följas. Planering av ny bebyggelse och VA-utbyggnaden 
ska samspela. Avfallsmängder ska minska och materialåtervinningen öka. En hög tillgänglighet av elek-
tronisk kommunikation eftersträvas. Kommunen ska verka för en markförläggning av kraftledningar vid 
nätkoncessioner. Vid planering ska erforderligt skyddsavstånd ska hållas. 



50(104)  ÖVERSIKTSPLAN 2035
Del 1: Strategisk översiktsplan

EN RESURSEFFEKTIV KOMMUN

Ambitionen är att Ängelholm ska kunna växa med minsta möjliga påver-
kan på miljön - både lokalt och globalt. Det ska ske genom att arbeta för 
en minskad miljöbelastning och genom att använda ny grön teknik. Mil-
jöaspekterna måste medvetandegöras samt ha hög prioritet vid planering 
och utveckling av kommunen. Det ska vara lätt att leva miljövänligt och 
en god livskvalitet ska kunna uppnås utan att tära på ändliga resurser. 

Förnybar energi
Energisektorn står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser, vilket 
bidrar till klimatförändringar. Utsläppen beror till stor del på samhällets 
användning av fossila bränslen. Energifrågorna behöver därför ses ur hel-
hetsperspektiv och förbrukningen måste bli resurseffektiv. Skåne ligger i 
framkant när det gäller energieffektivisering och omställning till förnybar 
energi.

På lång sikt eftersträvar Ängelholms kommun att försörjas enbart med 
förnybara och hållbara energikällor. De fossila bränslena ska fasas ut. För 
att nå detta mål krävs att kommunen satsar på förnybara energikällor och 
att energibehovet minimeras. Det är även viktigt med en säker energian-
vändning. Målet är att kommunens verksamhet ska bli 100 procent fos-
silbränslefri i sin energianvändning och att vara helt fossilbränslefri i alla 
transporter kommunen äger eller brukar. 

Det finns goda förutsättningar för Ängelholm att producera el, värme 

Exempel på förnyelse-
bara energislag

• Bioenergi
• Geoenergi
• Solenergi
• Vattenkraft 
• Vindkraft

Läs mer

•   Miljöplan

 

Vindkraftverk på landsbygden, foto Millan Hagström
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Nationellt mål

Sverige ska, enligt det 
nationella klimatmål-
et, år 2020 minskat 
energianvändningen 
med 20 procent genom 
energieffektivisering 
jämfört med år 2008. 
Andelen förnybar 
energi ska öka med 50 
procent. Utsläpp av 
växthusgaser ska min-
ska med 40 procent. 

Regionala mål

Region Skåne
I Skåne ska det vara 
både lätt och lönsamt 
att leva, bo och resa 
energieffektivt och 
fossilfritt. Skånes am-
bitioner inom klimat- 
och energiområdet är 
minst lika höga som de 
nationella målen. 

Länsstyrelsen
Kommunerna uppman-
as jobba för fossilfritt 
Skåne. Målet 100 % 
fossilbränslefrihet 2020 
omfattar fossilfria 
bränslen i energian-
vändning i byggnader, 
el och transportbräns-
len.

och gas genom förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bio-
massa. Det finns också potential för geoenergi. Dessa möjligheter ska 
därför utnyttjas på bästa sätt. Lokalt producerad förnybar energi ska 
främjas. Solceller är ett bra sätt. En utbyggnad av fjärrvärme förespråkas 
och en utbyggnad av biogasinfrastrukturen uppmuntras. De är viktiga 
energikällor i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. 

Det är också grundläggande att minska energianvändningen i kommunen. 
Energieffektiviseringsåtgärder ska prioriteras både när det gäller tekniskt 
utbyggnad och genom beteendeförändring. Kommunen ska sträva efter 
att kontinuerligt uppdatera kunskapen om teknisk utveckling, ekonomi 
och potential. Ett nytänkande kan krävas.

I Ängelholm ska nybyggande med hållbara energival och miljöanpassade 
materialval främjas. Utvecklingen av energieffektiv bebyggelse, såsom 
t ex noll- och plusenergilösningar vid boende, ska stödjas. De riktlinjer 
för miljöanpassat byggande som ska tas fram för kommunen ska även 
omfatta energiförsörjningen. Ett systemperspektiv ska användas. Det 
innebär att hänsyn tas till påverkan i alla led, från energikälla till använd-
ning. Energianvändningen bör vara låg under byggnadernas hela livscykel.

Även vid nybyggnation och ombyggnation av befintlig bostadsbebyggelse 
är energiförbrukningen en viktig aspekt. Låg energianvändning och låga 
värmeförluster ska eftersträvas. Fortsatta satsningar för att främja energi-
effektivisering ska ske på Ängelholm kommuns eget fastighetsbestånd.  
Kommunen ska även främja användningen av fordon som drivs med 
förnybara bränslen. En energi- och klimatplan håller på att tas fram för 
kommunen.

Vindkraft
De nationella och regionala målen avseende vindkraft är tydliga. Vind-
kraften utgör en betydelsefull förnybar energikälla. Samtidigt kan verken 
påverka natur- och landskapsvärden på ett negativt sätt och bidra till 
buller och skuggningar. Det är därför viktigt att lokalisera vindkraft så att 
verken påverkar omgivningen så lite som möjligt. 

Ängelholm ska arbeta för att främja användningen av vindkraft. Ängel-
holms kommun har sedan tidigare ett tematiskt tillägg till översiktsplan 
avseende vindkraft med Helsingborgs Stad och Höganäs kommun. Det 
tematiska tillägget upphävs för Ängelholms del när denna översiktsplan 
vinner laga kraft. Nya vindkraftsområden och riktlinjer för vindkraft 
redovisas i del 2. Teknikutvecklingen för vindkraft går snabbt framåt. 
Ängelholms kommun ska vara öppen för ny vindkraftsteknik.

Effektivt resursutnyttjande
Ängelholm ska sträva mot att ha effektivt resursytnyttjande av mark, 
vatten och kommunala medel. En resurseffektiv utveckling av den byggda 
miljön och att nyttja befintliga stukturer vid nybyggnation är exempel 

Se karta

• Plankartor/Teknisk för-
   sörjning/Vindkraft
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på åtgärder som bidrar till målet om en kommunal ekonomi i balans. En 
tät bebyggelse skapar mervärden såsom goda förutsättningar för kollek-
tivtrafikförsörjning och en effektiv energiförsörjning. Satsningar på att få 
fler att åka kollektivt eller att gå och cykla, att bygga på ett hållbart sätt är 
andra exempel på åtgärder. Möjligheter till cykliska kretslopp, såsom t ex 
källsortering och återvinning, bidrar också exempel på ett effektivt resurs-
utnyttnande.

Hantering av buller
Buller definieras som ”allt icke önskvärt ljud”. Bullerproblematiken är 
den miljöstörning som berör flest människor i Sverige idag. En orsak till 
utvecklingen av dagens bullerproblem är den ökade trafikintensiteten 
inom samtliga trafikslag. Buller är både ett hälso- och ett miljöproblem. 

Andelen som upplever sig bullerstörda i Skåne är stort. Buller har betyd-
else för möjligheten att få en god livskvalitet. Besvär från buller kan leda 
till sömnstörningar och ge upphov till stress. En långvarig exponering 
för buller kan öka risken för hjärt och kärlsjukdomar. En förtätning av 
bebyggelsen kan leda till konflikt med buller. 

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar 
samt för buller från flygplatser. Ängelholms kommun ska tillämpa de 
fastställda riktvärden som gäller för buller vid aktuellt tillfälle för bebygg-
else av bostäder. De nya riktvärdena för buller redovisas tydligare i del 2.

Störande och hälsofarlig bullerpåverkan ska minimeras i Ängelholm. 
Bedömning ska ske i varje enskilt fall. Inriktningen ska i första hand vara 
att riktvärdena ska uppnås både utomhus och inomhus. I de fall utom-
husnivån inte kan reduceras till angivna nivåer ska inriktningen vara att 
inomhusvärdena inte ska överskridas. 

Gällande lagstiftning och riktvärden ska även tillämpas i Ängelholms 
kommun för industri- och verksamhetsbuller samt buller från skjutbanor. 

Bevara tyst område
Buller utgör idag ett samhällsproblem. Många känner sig störda av buller
och det är allt svårare att hitta tysta områden. Ljudmiljön är viktig, inte 
minst för upplevelsen av natur- och kulturmiljöer och i frilufts- och 
rekreationsområden. Tystnaden, eller snarare avsaknaden av ljud, är en 
viktig del av upplevelsen. Då kan fågelsång, lövprassel och vågbrus höras. 
Upplevelsen av buller varierar från person till person. Människan mår bra 
av att vistas i tysta miljöer. 

Ängelholms kommun har avgränsat ett tyst område, som ska bevaras tyst. 
Det beskrivs tydligare i del 2 om riksintressen, miljö- och riskfaktorer, 
mellankommunala frågor och konsekvensbeskrivning.

Se kartor

• Underlag/Buller/Flyg-
   buller och trafikbuller

Se karta

• Plankartor/Ljudmiljö/
   Tyst område

Riktvärden för buller

Riktvärden buller från 
spårtrafik och vägar:

• 60 dBA ekvivalent 
   ljudnivå vid en 
   bostadsbyggnads 
   fasad.
• 50 dBA ekvivalent 
   ljudnivå samt 70 
   dBA maximal ljud-
   nivå vid uteplats.

För små lägenheter 
är riktvärdet 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå.

Riktvärde buller från 
flygplatser:

• 55 dBA FBN vid en
   bostadsbyggnads 
   fasad.
• 70 dBA maximal 
   ljudnivå flygtrafik 
   vid en bostadsbygg-
   nads fasad.
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Vattenanvändning
Vatten har en viktig roll i kommunens planering och kommer få en allt 
mer framträdande roll i framtiden. Vattenskyddsområden har upprätt-
ats för att minimera riskerna för negativ påverkan på vattenkvaliteten. 
Grundvattnet ger oss säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Det 
bidrar även till en god livsmiljö för djur och växter i sjöar och vattendrag. 
En minskad vattenförbrukning är bra för miljön. Ytvatten, sjöar och vat-
tendrag är också en del av dricksvattnet. Våtmarker har en stor ekologisk 
betydelse och bidrar till biologisk mångfald. 

Ängelholm ska verka för en god vattenanvändning genom t ex att öka 
andelen våtmarker i kommunen, att trygga tillgången på dricksvatten, att 
skydda ytvattenförekomster mot föroreningar och att verka för att grund-
vattnet ska hålla en god kvalitet. Det redovisas tydligare i del 2.

Havsplanering
En havsplan för Västerhavet håller på att tas fram av Havs- och vatten-
myndigheten, tillsammans med länsstyrelsen och kommunen. Havsplanen 
kommer att omfatta Sveriges havsområde, territorialhavet och ekonomisk 
zon, men inte området närmast kusten. Det området planeras av kom-
munen, genom översiktsplanen. 

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en nationell maritim 
strategi med vision och åtgärdsområden. 

Vattendirektiv

EU har antagit ett 
ramdirektiv för vatten, 
vattendirektivet. Det 
har i Sverige översatts 
till miljökvalitetsnor-
mer - kemisk och kvan-
titativ status för grund-
vatten och kemisk och 
ekologisk status för 
ytvatten. 

Havsplanering

Sverige har i juni 2014 
fått en ny lagstiftning 
om att staten upp-
rättar ett system för 
planering av havet. 
För att nå en långsik-
tig hållbar utveckling 
i havsområdet ska en 
havsplan tas fram för 
bl a Västerhavet.

Se kartor

• Plankartor/Vatten/Hav, 
   sjöar och åar,
• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Skyddsområde 
   vattentäkt

Skälderviken, foto kommunens bildbank
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Förnybar energi
Förnybara energikällor är energikällor
som återbildas hela tiden genom solens 
inverkan på jorden och naturen. De 
kallas därför för förnybara. Vatten-, 
vind- och vågenergi är flödande energi-
källor, liksom tidvattenenergi. Biomassa 
räknas som en solbaserad energikälla 
och också en förnybar energikälla, 
liksom solenergi förstås. Utöver detta 
finns även geotermiska energikällor, 
som har sitt ursprung i jordens inre.

Fossila bränslen
Fossila bränslen är olja, kol och natur-
gas. De bildades för miljoner år sedan 
av döda växt- och djurdelar. De räknas 
inte som förnybara. De förnyas visser-
ligen, men under väldigt lång tid - 
många miljoner år. Användningen av 
fossila bränslen kommer att minska, 
eftersom uttaget idag är betydligt 
större än återskapandet.

En plan för kustvattnet i Ängelholms kommun har tagits fram. Kust-
vattenområdet är uppdelat i tre hänsynsområden: för bad och friluftsliv, 
för höga naturvärden och för värdefullt havsområde. Respektive hänsyns-
område och hänsynsregler för varje hänsynsområde redovisas i del 2. 

En beredning har tagit fram en strategi för långsiktigt skydd och bev-
arande av Ängelholms havsbad. 

Främja ny och grön teknik
Kommunen ska våga testa ny teknik och främja smarta miljömässiga 
lösningar för att skapa en hållbar utveckling. Det kan handla om allt från 
förnybar energi, rening och fördröjning av dagvatten till transportom-
rådet. Ny teknik kan locka nya företag inom miljöteknik, såsom cleantech 
och life scienceföretag. 

Havsplan

Kommunal planering

Havsmiljöförordningen

Vattenförvaltningsförordningen

Inre
vatten Territorialhavet Ekonomisk zon

Angränsande lands
ekonomiska zon eller
fritt hav/territorialhav

St
ra

nd
lin

je

Ba
sl

in
je

1 nm=
1852 m

188 nm=
348 km

12 nm=
22 km

Se kartor

• Plankarta/Vatten/   
   Kustvatten,
• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå
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STÄLLNINGSTAGANDEN

FRÄMJA ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR
Ängelholms kommun ska arbeta för att kommunens verksamhet ska bli 100 procent fossilbränslefri i 
sin energiförsörjning, främja användningen av förnyelsebara energikällor och verka för en effektiv ener-
gianvändning. En energi- och klimatplan ska tas fram för Ängelholms kommun. Kommunen ska föregå 
med gott exempel genom att använda förnyelsebara energilösningar i offentliga byggnader. Vindkraften 
ska ges möjlighet att etableras enligt översiktsplanen, för att främja användningen av förnyelsebara ener-
gikällor.

EFTERSTRÄVA ETT EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE
Ett effektivt resurseffektivt nyttjande ska eftersträvas gällande såväl mark- och vattenanvändning som 
resursanvändning. Energifrågorna ska ses ur ett hållbarhetsperspektiv. Markförhållanden ska vid behov 
analyseras vid förändrad markanvändning. Erforderliga utredningar ska tas fram angående radon. Hän-
syn ska tas till geologiska förutsättningar och markmiljön ska vid behov undersökas avseende förore-
ningar vid planering.

VERKA FÖR ATT MINSKA MILJÖBELASNINGEN
Ängelholms kommun ska göra medvetna val för att minska miljöbelastningen. Det kan gälla allt från 
genomtänkt planering, framtida utbyggnad av infrastruktur, hänsyn till klimataspekter och risker, upp-
handling eller genom att använda och främja grön teknik.

VERKA FÖR EN GOD LJUDMILJÖ
Aktuella riktvärden för buller ska tillämpas vid bebyggelse. Bulleraspekterna ska beaktas tidigt i plane-
ringsprocessen. I översiktsplanen pekas ett tyst område ut. Det ska bevaras tyst, för att invånare och 
besökare ska ges möjlighet att vistas i ett område utan ljudstörningar.

VERKA FÖR EN GOD VATTENANVÄNDNING
Kommunen ska verka för att grundvattnet ska hålla god kvalitet. Tillgången till dricksvatten tryggas och 
dricksvattenanvändningen ska minska. Ytvattenförekomster ska skyddas mot föroreningar samt den 
biologisk mångfalden ska bibehållas och utvecklas. Ängelholms kommun ska verka för att öka andelen 
våtmarker, för att bidra till biologisk mångfald. Hänsynsreglerna för kustvatten ska följas. 

VERKA FÖR ATT INTE ÖVERSKRIDA MILJÖKVALITETSNORMERNA
I översiktsplan del 2 beskrivs miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, utomhusluft och vatten. 
Risker för buller eller sämre luftkvalitet ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Kommunen ska arbeta 
för att uppnå god ekologisk status i sjöar och vattendrag. 

VERKA FÖR ATT UPPNÅ MILJÖMÅLEN
I översiktsplan del 2 beskrivs målen i kommunens miljöplan: god vattenkvalitet, en levande natur/friskt 
ekosystem, effektiv användning och produktion av energi, hållbart transportsystem samt en levande och 
god bebyggd miljö. Kommunen har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska följas för att uppnå målen. 

TILLÄMPA RIKTLINJER AVSEENDE AVSTÅND TILL DJURHÅLLNING
I översiktsplanen del 2 finns principer för djurhållning. De ska tillämpas vid planering av ny bebyggelse.
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EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ

Kommunen upplevs utifrån såväl de stora dragen såsom vyerna, land-
skapet, kusten, odlingslandskapet som till den lilla skalan i detaljerna i be-
byggelsen, på gator och torg. Vackra miljöer i form av god arkitektur och 
gestaltning attraherar såväl människor som kapital. Det främjar tillväxt, 
skapar värden och förmedlar en kulturell utveckling. 

Levande rum där det finns möjlighet till möten och en närhet mellan 
människor är en styrka i de offentliga rummen. Den fysiska miljön är en 
förutsättning för liv i staden. Tilltalande vardagsmiljöer och platser bidrar 
till trevnad. Tillgängliga platser och gator, som är utformade med om-
sorg, främjar möten i olika former. När vi ser varandra och blir sedda kan 
toleransen för andra öka. Bebyggelsens skala och täthet stärker kvaliteten 
i stadsmiljön. Närhet mellan bostäder, arbete, grönområden, handel, ser-
vice och skolor bidrar till både trygghet och tillgänglighet. Restauranger, 
caféer, uteliv och evenemang ger liv och rörelse. I Ängelholm ska en 
positiv stimulans till olika sinnen eftersträvas, vilket kan ske med ljus och 
doft genom t ex användning av vatten och växtlighet. 

En god gestaltning
Spår från stadens historia skapar bilder över hur samhället var uppbyggt 
tidigare. Men det är viktigt att det också finns utrymme för förnyelse och 
nytänkande. Det som tillförs ska dock ske i samklang till platsens kultur-
historia. Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt 
sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske. En blandning 
av olika tidsåldrar skapar en spännande  och mångfacetterad miljö. Kon-
traster i skala och uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen, framförallt i 
centralorten, ska präglas av hög kvalitet och spegla både samtiden och 
den historiska bebyggelsen. 

I centralorten och i det offentliga rummet har stadsbildsaspekterna 
särskilt stor vikt. Stadsmiljön ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Ny-
skapande arkitektur ska tillåtas. En spektakulär byggnad kan bidra till att 
förändra och förstärka stadens identitet. Upplevelserikedom, variation 
och mångfald bör känneteckna gestaltningen. När det gäller det offentliga 
rummet ska pluralism utifrån arkitektur, formspråk, accenter och funk-
tioner eftersträvas. Det skapar flexibilitet och möjliggör nya lösningar 
inför framtiden. Vatten som element i bebyggda miljöer kan tillföra såväl 
estetiska som pedagogiska och ekologiska värden samt bidra till biologisk 
mångfald. 

Entréerna till Ängelholms centralort ska ha en tilltalande och estetisk 
utformning. Det gäller både byggnader, gator och miljön runt omkring. 
Entréerna ska också ha ett tydligt uttryck, för att enkelt leda besökare och 
andra till rätt plats. Det gäller inte minst entréerna vid järnvägsstationen 
och tågsstationen i Barkråkra.

Läs mer

•   Bevaringsplan
•   Från Bjäre till 
     Österlen

 

Kvantitet i det 
offentliga rummet

En nollikarta, efter 
Giambattista Nolli, visar 
kvantiteten i stadsrum-
met. Det svarta området 
är det område som inte 
är tillgängligt offentligt. 
Det kan bestå av privata 
fastigheter, industrier 
etc. Det vita området är 
tillgängligt för allmän-
heten. 

Länsstyrelsen i Skåne/
Skånetrafiken/Region 
Skåne/Trafikverket, 
Stationsnära läge, 2010
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Planering med människan i fokus
En uppgift i den fysiska planeringen är att utgå ifrån människans behov 
för att skapa ett attraktivt samhälle och utveckla miljöer där människor 
vill vistas. Om offentliga miljöer utformas på rätt sätt kan de fylla flera 
funktioner, vitaliseras för att skapa liv och rörelse samt göras trygga. De 
kan bidra till en ökad trivsel i kvarteret, i mindre samhällen och i staden.
Ett sätt kan vara att utveckla generationsöverskridande mötesplatser där 
människor kan samlas och interagera. Sociala arenor kan ge större gem-
enskap mellan invånare och stimulera kreativiteten. 

 
Skolans betydelse
Skola och utbildning har stor betydelse för den enskildes utveckling samt 
för kommunens långsiktiga utveckling. Vid val av bostadsort har skolan 
en stor betydelse. Ängelholms kommun arbetar för att bli en kunskaps-
stad, i enlighet med visionen för Kraftsamling Ängelholm. Skolans behov 
- t ex i skolans närmiljö, aktiviter och närheten till grönområden - ska be-
aktas kommunens i detaljplanering. Bostadsplaneringen ska synkroniseras 
med behov av förskolor och skolor. Det är viktigt med strategiskt place-
rade förskolor och skolor av hög kvalitet samt goda kommunikationer till 
dessa. Det gäller både kollektivtrafik, vägar samt gång- och cykelvägar. 

Rum för kultur
Kultur i bred bemärkelse - konst, musik, litteratur och bildning - är en 
viktig del av samhället och ger en inspirerande miljö. Ett brett kulturut-
bud är en förutsättning för att människor ska trivas. Det bidrar till möten
mellan människor och gör en stad levande. Stadsrummet kan vara en 
arena för kultur med plats för evenemang, konstverk, installationer, ljus 
och ljud. God tillgänglighet för alla oavsett kön, klass, utbildning, ålder 
och etnicitet är viktigt för att skapa ett demokratiskt kulturutbud. 

Allmän plats

Allmän plats regleras i 
detaljplanebestämmel-
ser, t ex som lokalgata, 
park eller torg. Den är 
avsedd för gemensam-
ma behov och ska vara 
tillgänglig för allmän-
heten.

Offentlig plats

En offentlig plats är ett 
vidare begrepp. Det kan 
vara en allmän plats 
enligt ovan, men även 
t ex ett inomhustorg 
med privat ägare där 
detaljplanebestäm-
melser ger allmänheten 
tillträde när torget är 
öppet. Ordningslagen 
gäller för dessa områd-
en.

Ljusspel på Tingstorget, foto Nadia Abdellah
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Den fysiska planeringen kan bidra till detta. Planeringen ska i första 
hand fokusera på centralt belägna kulturverksamheter. Tillgängligheten 
för kulturutbud ska dock gälla hela kommunen t ex genom digitaliserad 
kultur, meröppna bibliotek och konstverk i offentliga miljöer. Ett kreativt 
samhällsklimat och nytänkande är viktigt för kommunen. Museum och 
bibliotek ska ges tillräckligt utrymme för att förmedla gammalt och nytt. 

Goda idrottsmöjligheter
Ett brett idrottsliv är viktigt för att människan ska må bra, då sportaktiv-
iteter bidrar både till folkhälsa och socialt umgänge. Ängelholm är en 
utpräglad idrottsstad. Här finns ett gott utbud av rekreationsområden, 
idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv. Kommunen arbetar för att
bli en ännu bättre idrottstad, i enlighet med visionen i kraftsamling 
Ängelholm. Ett nytt badhus har byggts vid sjukhuset, med möjlighet till 
rehab. I södra Ängelholm ska arenor skapas för olika sporter. Kommun-
en ska stimulera spontana idrottsaktiviter och multifunktionalitet ska 
uppmuntras. Offentliga rum bör stödja spontanidrott, rörelse och fritids-
aktiviteter. Framtida näridrotts- och fritidsanläggningar ska lokaliseras i 
nära anslutning till bostadsområden, t ex i form av spontanytor.

 

Minskade barriäreffekter
Transportinfrastrukturen har ökat de senaste 50 åren och inget tyder på 
att utvecklingen mattas av. Vägar, järnvägar och kraftledningar kan utgöra 
barriärer till t ex grönområden. Även vattendrag kan skapa barriäreffek-
ter. Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort. Det kan ske genom 
överdäckning, under- eller övergångar. Övergångar ovan mark är att före-
dra för att främja trygghet och säkerhet. Det kan göra att fler får tillgång 
till ett område och vågar passera på olika tider av dygnet. Ekodukter är 
ett trevligt exempel på en passage som kan användas både av djur och 
människor. Ängelholm ska verka för att ta bort existerande barriäreffek-
ter och sörja för att nya barriärer inte skapas vid nybyggnation.

Närhet
I den fysiska planeringen är närheten betydelsefull. Det kan gälla allt från 
närhet till centrum, till grönområden, till vatten, till kollektivtrafik, till 
skolor, till gång- och cykelvägar eller till handel och service. I Ängelholm 
ska ett yteffektivt markutnyttjande alltid eftersträvas. 

Ekodukt

En ekodukt finns 
vanligtvis vid vägar 
eller järnvägar och 
är oftast avsedda för 
att djur ska kunna ta 
sig över eller under 
infrastrukturen på ett 
skyddat sätt. Eko-
dukter byggs för att 
vägen ska påverka 
naturen i så liten om-
fattning som möjligt 
och för att förbättra 
möjligheten att röra 
sig på ekodukten.

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Järnvägar och väg-
   ar,
• Plankartor/Vatten/Hav, 
   sjöar och åar,
• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Gasledningar 
   och kraftledningar

I bostadskvarter kan en hög faktisk tät-
het skapas även med måttliga hushöjd-
er, då val av höjd och placering även 
avser kvalitativa faktorer som rumsupp-
levelser, klimat kring husen, skuggning 
och utemiljöns användbarhet. Täthet 
är därmed ett komplext begrepp.
 

Täthet
Täthet kan mätas i en faktisk täthet, 
t ex våningsyta i förhållande till mark-
yta. Det kan även mätas i en upplevd 
täthet som kan bero på en mängd olika 
faktorer såsom topografi, planmönster, 
fasaders yta, markbehandling, utblick-
ar, ytor och inslag av grönt. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

STÄRKA ATTRAKTIVITETEN I ÄNGELHOLMS KOMMUN
Vid planering ska gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och stadsbildaspekterna 
ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens karaktär ska bevaras, samtidigt som 
utrymme för utveckling ges i form av t ex spektakulära byggnader. Nytänktande, t ex i form av flexibla 
och mångfunktionella byggnader som kan anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas 
fram för kommunen och en stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort.

SKAPA TYDLIGA OCH TILLTALANDE ENTRÉER TILL ÄNGELHOLMS CENTRALORT
Kommunen ska planera och anlägga tydliga och estetiskt tilltalande entréer till Ängelholms centralort. 
Det avser såväl bebyggelse, infrastruktur och miljön omkring. Ny bebyggelse vid stationsområdet och 
vid Barkåkra tågstation ska ges en tilltalande gestaltning. Tydligheten ska förbättras, t ex genom skylt-
ning.

PLANERA UTIFRÅN MÄNNISKAN
Ängelholms kommun ska planera utifrån människan, både avseende bebyggelse- och infrastruktur-
planering. Det kan ske genom att skapa mellanrum där  människor kan mötas, skapa funktionella mil-
jöer, möjligheter till motion eller grönområden där människorna kan vistas.  

SKAPA RUM FÖR KULTUR 
Ett brett utbud av kultur ska finnas. Kommunen ska fokusera på centralt belägna kulturverksamheter. 
Tillgängligheten till kultur i kommunen ska förbättras, både fysiskt och för olika grupper. Det kan ske 
t ex genom utställningar, kulturella aktiviteter, konstverk i offentliga miljöer eller en digitaliserad kultur.  
Evenemang ska ges möjlighet att arrangeras på olika ställen i kommunen. 

SKAPA ETT ATTRAKTIVT UTBUD INOM IDROTTS- OCH FRITIDSSEKTORN
Ängelholm är en idrottskommun och har en rikt föreningsliv. Det ska utvecklas, i enlighet med visionen 
idrotts- och hälsostaden i Kraftsamling Ängelholm. I södra idrottsområdet ska arenor skapas för olika 
sporter. Spontanidrott ska uppmuntras och multifunktionalitet eftersträvas. Näridrotts- och fritidsan-
läggningar ska lokaliseras nära bostadsområden. Genusperspektivet är viktigt för att uppmuntra bägge 
könen till aktivitet. 

MINSKA BARRIÄREFFEKTER
Infrastruktur och åar kan utgöra såväl fysiska och mentala barriärer. Existerande barriärer ska över-
bryggas, t ex genom över- eller undergångar eller att rörelsestråk förenklas. Framtida barriärer ska i 
möjligaste mån undvikas. 

PLANERA FÖR NÄRHET
Ängelholms kommun ska planera för närhet genom förtätning i centralort och större tätorter samt ett 
effektivt markutnyttjande. De större tätorterna ska utgöra serviceorter till landsbygden. Ett utbyggt 
gång- och cykelnät och förbättrad kollektivtrafik kan bidra till närhet. Tillgängligheten till grönområden 
är också betydelsefull.
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ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE MED 
SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Målet är att både dagens och framtidens medborgare i Ängelholm ska 
ha goda möjligheter att utveckla sina liv och att skapa sig ett gott liv. En 
socialt sammanhållen kommun ska eftersträvas.

Demografisk utmaning
Europa står inför en demografisk utmaning. Befolkningen blir allt äldre. 
Idag är medelåldern 39 år i Europa. År 2050 kommer den uppskattnings-
vis att vara 49 år. Sverige står i likhet med Europa inför en demografisk 
utmaning då andelen äldre i befolkningen stadigt ökar. Ytterst bottnar 
det i att allt fler lever allt längre. Enligt prognoser från Statistiska central-
byrån kommer trenden där allt fler lever allt längre att fortsätta under 
de kommande decennierna. Fram till 2030 beräknas medellivslängden 
för kvinnor öka från 83,8 till 85,9 år, medan den för män beräknas öka 
från 80 till 83,1 år. Att fler lever längre är naturligtvis positivt. Samtidigt 
innebär utvecklingen en stor utmaning, då andelen personer i det som 
räknas som yrkesverksam ålder sjunker. Om Sverige ska fortsätta vara en 
stark generell välfärdsstat behöver metoder finnas för att öka andelen av 
befolkningen som är yrkesverksam för att hålla nere försörjningskvoten.

För att en kommun ska vara välmående behövs således en balanserad 
blandning av människor i olika åldrar. I Ängelholms kommun råder 
obalans p g a att vi har en åldrande befolkning, som är mer åldrande än 
i riket. Olika åldrar ”kostar” respektive ”bidrar” till samhällsekonomin. 
Alla grupper bidrar dock till samhället på olika sätt. För att kommunen 
ska kunna ta väl hand om medborgarna när de befinner sig i åldrar som 
”kostar”, behöver det finns tillräckligt många i åldrarna som ”bidrar”. Ur 
ett övergripande perspektiv så kostar både barn och äldre, medan per-
soner i arbetsför ålder bidrar rent generellt. Därför behöver Ängelholm 
verka för att behålla ungdomar samt att få fler unga och unga barnfamilj-
er till kommunen. Det kan också ske genom att ge ungdomarna som bor 
i kommunen idag en bra uppväxt, så att de återvänder till kommunens i 
ett senare skede av livet.    

En socialt balanserad kommun
En socialt balanserad kommun handlar om grundläggande behov som 
tillgång till bostad, till arbete och försörjning, till god utbildning, till bra
vård och till fritidssysselsättning. Det uppnås inte enbart genom en god 
fysisk planering, men planeringen är ett av fler instrument som kan an-
vändas för att sträva mot detta mål. Den fysiska strukturen i kommun-
en kan bidra till en god samhällsutveckling. Den sociala och mänskliga 
dimensionen i planeringen är därför viktig. 

Ambitionen i Ängelholm är att skapa en socialt sammanhållen kommun 
och ett samhälle där alla inkluderas. Det sociala perspektivet ska stärkas 

Plan- och bygglagen

En hållbar samhälls-
utveckling med jäm-
lika och goda sociala 
levnadsförhållanden
samt en god och lång-
siktigt hållbar livs-
miljö för människorna 
och för kommande 
generationer ska 
främjas. 

Läs mer

•   Mångfaldsplan
•   Folkhälsoplan
•   Ungdomspolicy
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och olika gruppers behov ska beaktas i planeringen. Genom att analys-
era hur planeringen påverkar olika grupper kan en bättre miljö skapas. 
Exempel på fysiska åtgärder för att skapa en socialt balanserad kommun 
är delaktighet i planeringen, blandad bebyggelse, att överbygga barriärer, 
att skapa platser för generationsöverskridande möten, att ha tillgängliga 
offentliga platser och torg, att låta kollektivtrafiken vara strukturbildande, 
att ha en genomtänkt utformning av gaturum, att belysa gång- och cykel-
vägar och att skapa säkra skolvägar. Arbetet med att skapa en hälsosam 
kommun med tillgång till grönområden och kultur är också en viktig del 
i detta. Miljöaspekter såsom låga bullernivåer, minskade luftföroreningar  
och bättre luftkvalitet är andra frågor att arbeta vidare med. 

Folkhälsa
Studier har visat att grönområden är betydelsefulla för folkhälsan. Att 
vistas i natur- och rekreationsområden har stor betydelse för människans 
hälsa och livskvalitet. De flesta känner ett ökat välbefinnande ju oftare de 
besöker ett naturområde. Vi mår helt enkelt bättre och blir friskare när vi 
kan uppleva grönska, ostördhet och trygghet. Natur- och rekreations-
områden uppmuntrar också till fysisk aktivitet. Människor som har 
tillgång till grönområden är betydligt mer fysiskt aktiva än de som lever i 
områden där de förutsättningarna saknas. 

Naturupplevelser främjar en god hälsa genom att den fysiska aktiviteten 
ökar, blodtrycket blir lägre, återhämtningen blir bättre, stressen minskar 
och att ensamhet motverkas. Det finns i dagens samhälle behov av att un-
derlätta möjligheten att utöva fysisk aktivitet för olika åldersgrupper. Åt-
gärder som kan bidra till att säkra detta är att bevara och utveckla grön-
områden, att ha tillgång till belysta gång- och cykelstråk och att skapa 

Aktivitet Rönnegymnasiet, foto Axel Bergendorff
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allaktivitetsplatser. Närhet, tillgänglighet och användbarhet är ledord som 
är viktiga faktorer för att uppnå detta. 

Ängelholm arbetar för att bli en hälsostad, i enlighet med visionen i kraft-
samling Ängelholm. Det sker bl a genom att arbeta för att minska skill-
naderna i hälsa. Det sker bl a genom samverkansprojektet Hälsostaden, 
för att skapa en så kallad sömlös vård och omsorg med individen i cen-
trum. Ängelholm arbetar t ex aktivt för att långsiktigt förebygga alkohol- 
och drogrelaterade problem i kommunen. I Ängelholms ska sunda, säkra 
och trygga miljöer skapas för invånarna. Tillgängligheten till friluftsliv, 
idrott och kultur ska förbättras. 

Planeringen kan bidra till att skapa hälsofrämjande miljöer genom att 
skapa förutsättningar för möten över olika åldersgrupper, genom att 
involvera barn och unga i planeringen samt genom att skapa goda livsmil-
jöer med rimliga bullernivåer, utan luft- och markföroreningar. 

Jämställdhet en självklarhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
i livets alla skeenden och områden. Allas olika erfarenheter, behov och 
prioriteringar ska få genomslag i planeringen. Ängelholm ska arbeta för 
att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma inflytande 
och möjlighet att påverka sin livssituation. Det ska vara självklart att 
alla kan leva jämställda liv. När kvinnor och män delar inflytande i alla 
delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. 
Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors 
kompetens och skaparkraft främjas. 

Jämställdshetsperspektivet bör även beaktas i planeringsprocessen i Äng-
elholm. Jämställdheten stärks av ett varierat utbud av bostadstyper samt  
av att nya bostäder, verksamheter och samhällsservice planeras kollektiv-
trafiknära och stationsnära. En förtätning av centralorten och de större 
tätorterna bidrar till närhet. En strukturbildande kollektivtrafik bidrar till 
förbättrade möjligheter för de som saknar bil. Det ökar förutsättning-
arna för att en familj ska kunna dela ansvaret i hemmet. Om den fysiska 
miljön är tillgänglig och attraktiv är fler människor i rörelse och miljön 
upplevs tryggare. Bra belysning på gång– och cykelvägar, hållplatser och 
parkeringar och rätt utformade offentliga platser ökar också tryggheten 
och förutsättningarna för att både män och kvinnor, barn och äldre ska 
kunna vistas där. Likaså om trafikens barriäreffekter minskas och stadens 
rum görs tydliga och lättöverskådliga. 

Mångfald och tolerans
Mångfald innebär att alla människors lika rättigheter och möjligheter 
främjas – oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller ålder. Ett dynamiskt kulturliv är viktigt för att länka samman 
olika grupper, vilket kan bidra till en ökad mångfald och tolerans. 
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Ängelholm ska arbeta för att skapa förutsättningar för tolerans och före-
bygga såväl etnisk som socioekonomisk segregation. Ett sätt att genom-
föra det på kan vara att skapa kulturella mötesplatser, att skapa en bland-
stad eller genom att utföra kunskapshöjande åtgärder. Socialt blandade 
orter ökar möjligheten att skapa en social integration och att olika infalls-
vinklar bli en del av samhället, samtidigt som det motverkar segregation 
och rädsla för andra. Funktionsintegrerade områden och bostadsområden 
med blandade upplåtelser kan därför främja toleransen. 

Barn-, ungdoms- och äldreperspektiv
FN:s barnkonvention ska genomsyra kommunens verksamheter som 
rör barn och unga. Målet är att barn och unga ska respekteras och ges 
möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Barn bör in-
volveras i planläggning av miljöer som används av barn. Det är viktigt att 
skapa attraktiva livsmiljöer för barnfamiljer med en trygg och tillgänglig 
närmiljö där barns möjlighet till rörelsefrihet tillgodoses. Grönskande och 
barnvänliga bostadsmiljöer med goda trafikmiljöer är att föredra. 

Ängelholms kommun arbetar för att bli en ungdomsstad, i enlighet med 
visionen i kraftsamling Ängelholm. En beredning arbetar för närvarande 
med att ta fram en vision för hur Ängelholm som ungdomskommun ska 
kunna förverkligas. Ängelholm har dessutom behov av fler ungdomar 
och unga barnfamiljer för att klara försörjningsbördan framöver. Kom-
munen ska därför arbeta för att få unga barnfamiljer att återvända till 

Barnkonventionen

Barnkonventionen är 
ett rättsligt bindande 
internationellt avtal 
som slår fast att barn 
är individer med egna 
rättigheter. Fyra prin-
ciper ska beaktas när 
det handlar om frågor 
som berör barn:

• Alla barn har samma 
   rättigheter och    
   värde.
• Barnets bästa ska 
   beaktas vid alla be-
   slut som rör barn.
• Alla barn har rätt 
   till liv och utveck-
   ling.
• Alla barn har rätt 
   att uttrycka sin 
   mening och få den 
   respekterad.

Evenemang barnkonventionen Stortorget, foto kommunens bildbank
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kommunen. Bra upplevelser av orten i barndomen kan bidra till detta. 
Ungdomar efterfrågar möjligheter till utbildning, arbete, bostäder och 
aktiviteter för unga. Den fysiska planeringen kan bidra till att attrahera 
ungdomar att stanna eller återvända till kommunen genom att se till att 
det finns billiga bostäder i kommunen, möjligheter att bo integrerat, god 
kollektivtrafik och mötesplatser. Unga barnfamiljer kan attraheras till 
kommunen med bra förskolor och skolor, säkra cykelvägar, platser för lek 
etc. Det krävs särskilda satsningar på ungdomar för att skapa aktiviteter, 
billiga bostäder och arbeten till unga. Den nya BMX-banan och skate-
parken är exempel på åtgärder i rätt riktning. 

Ängelholm ska även arbeta för att skapa goda förutsättningar för de 
äldre. Det kan ske genom generationsöverbryggande åtgärder och proj-
ekt, genom att planera bostäder för äldre i närhet av miljöer där barn 
vistas och genom att skapa tillgängliga mötesplatser där äldre bor.

Generationsöverskridande mötesplatser
Parker, naturområden och offentliga ytor är exempel på sociotoper. De 
har en stor social betydelse och lockar till sig olika typer av människor, 
vilket ökar integrationen. De är offentliga rum som ger möjligheter för 
umgänge, gemenskap och spontana möten. Undersökningar visar att det 
sociala livet som pågår här ofta är större än förväntat och värdefullt både 
för den enskilde, för stadsdelen eller tätorten och för kommunen. 

Spännande och stimulerande generationsöverskridande mötesplatser är 
betydelsefulla kulturlivet, för mångfalden och för att skapa en levande 
miljö. De skapar rum för möten mellan olika människor, grupper och 
åldrar vars vägar aldrig skulle korsas annars. Att konfronteras med andra 
tankar, livsstilar och kulturer bidrar experimentlusta, inspiration till nya 
tankesätt och ny kunskap. En miljö som stimulerar oplanerade möten 
kan på så sätt bidra utveckling. Ängelholm ska därför verka för att skapa 
generationsöverskridande mötesplatser vid offentliga och publika platser.  
Stortorget ska utvecklas till att bli en mer attraktiv mötesplats.

Mötesplatserna utgör kreativa rum. De ska vara lättillgängliga för alla i 
samhället. Därför behöver bl a genus- och mångfaldsaspekter beaktas vid 
utformningen av nya möteplatser. Mötesplatser kan utgöras av allt från 
bibliotek, caféer, konferensanläggningar, restauranger, torg till interaktiva 
media. Ett mångsidigt utbud av möteplatser som är välkomnande och 
gratis är att föredra. Mötesplatserna kan utgöra en del av det fjärde stads-
rummet. Det fjärde stadsrummet är ett dynamiskt mellanrum mellan det 
offentliga och det privata, ett nytt innovativt stadsrum. 

Trygghet och tillgänglighet
Planeringen ska ske utifrån trygghets- och tillgänglighetsaspekter. Det 
kan handla om allt ifrån att skapa en blandstad där det finns liv och 
rörelse dygnet runt av olika åldersgrupper till att skapa brottsförebygg-
ande åtgärder för att minska kriminalitet. Ökad skötsel av områden och 
belysning är faktorer som bidrar till trygghet och tillgänglighet. När vi ser 

Fyra stadsrum

Tanken presenterades 
tidigt i Ray Olden-
burgs ”The Great 
Good Place” och går 
ut på att det finns tre 
olika typer av rum 
i staden: hemmet, 
arbetsplatsen och 
platserna mitt-
emellan. Arkitekten 
Per Riisom har tagit 
stadsrumsteorin ett 
steg längre och menar 
att det finns ett fjär-
de stadsrum också: 
övergångarna mellan 
de andra rummen.

Sociotop

En sociotop är en 
avgränsad plats, som 
har en viss samman-
sättning av bruksvär-
den och betydelser. 
En sociotop kan 
beskrivas som en 
plats för en kollektiv 
livsvärld för en kultur 
eller grupp av männ-
iskor. Tegnérlunden i 
Stockholm är exempel 
på en sociotop som 
används för rekrea-
tion, samvaro och lek. 
Ett lokalt exempel är 
stadsodlingen, som 
för närvarande är 
belägen vid stations-
området i Ängelholm. 
Den är en plats för 
odling som bidrar till 
rekreation, kunskap, 
samvaro och folk-
hälsa.
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varandra och blir sedda ökar tryggheten. För att åstadkomma en större 
trygghet och tillgänglighet krävs en gräns- och generationsöverskridande 
planering, där utrymme för aktiviteter för olika åldersgrupper tillåts.

I Ängelholm ska trygghet och tillgänglighet eftersträvas vid ny- och 
ombyggnationer. Tillgänglighets- och trygghetsaspekterna är även viktiga 
i gatumiljön och alla offentliga miljöer. Lätt avhjälpta hinder är ett steg i 
detta arbete. God fysisk tillgänglighet ska eftersträvas så att alla har god 
framkomlighet i utemiljön, alla kan komma in i och ut från lokaler där 
allmänheten har tillträde och så att alla kan använda publika toaletter. Ett 
funktionshinderperspektiv ska användas i dessa miljöer. Räddningsfordon 
och fordon för rörelsehindrade ska ha en god tillgänglighet. Landsbygden 
ska ges möjlighet att utvecklas för att förhindra socioekonomisk segrega-
tion. En beredning har tagit fram en vision för att Ängelholm ska vidare-
utvecklas till en trygg och säker kommun.

God samhällsservice
Kommunen ska tillgodose medborgarnas behov av offentlig service. Till-
gång till god samhällsservice i form av vård, skola, dagligvaruhandel m m
inom gång- och cykelavstånd förbättrar samhällets uthållighet, sociala 
nätverk och livskvaliteten för invånarna. Olika former av service har olika 
servicegrad. Samlokalisering av samhällsservice och andra lokala funk-
tioner är möjlig. Samarbete kan ske med närliggande kommuner för att 
erbjuda en god service och för att gemensamt utveckla regionen. Sam-
hällsservice ska i kommunens tätorter främst lokaliseras till centrala lägen 
i kärnan av bebyggelsen. Tillgången till service är viktigt. Ett närhets-, till-
gänglighets-, genus- och jämställdshetsperspektiv ska användas. Behovs-
analyser och markreservationer för offentlig service ska göras i ett tidigt

Stadshuset, foto Jessica Krantz
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skede av planprocessen. Funktionshindrade ska ha samma möjligheter till 
god service som andra. Utbyggnad av vård- och servicebostäder, trygg-
hets- och seniorboende ska möta förväntat behov. Dessa bostäder ska 
integreras i det ordinarie bostadsbeståndet. Offentlig service ska lokali-
seras nära bostäder. Skolor, förskolor och vårdinstitutioner ska placeras i 
nära anslutning till  bostadsområden. Målpunkter såsom bibliotek, skola, 
handel, service etc bör lokaliseras så att alla kan nå dem. Det skapar liv, 
attraktivitet och trygghet.

Arbetsformerna inom kommunen ska fortsätta förbättras för att säker-
ställa en god service till medborgarna - exempel på nyss genomförda 
åtgärder är bygglov över disk, e-tjänster och kundtjänst med en väg in. 
Processvägar kan behöva förbättras och förenklas ytterligare. 

Demokratiaspekter i planeringen
I planeringen för ett hållbart samhälle är den demokratiska processen en 
viktig aspekt. Ett brett deltagande ger en förankring i verkligheten. All-
mänheten har en god kunskap om sin närmiljö och om de kvaliteter som 
finns på platsen. Invånarna bör göras mer delaktiga i planprocessen för 
att sätta människan i fokus och för att lyckas med planeringen. Medbor-
garmedverkan ökar invånarnas känsla av tillhörighet i kommunen och ger 
en vilja att ta ansvar för sin närmiljö. Kommunen stärks av medverkan. 

Ängelholm ska främja medborgarnas delaktighet i planprocessen genom 
en aktiv dialog och en öppen planprocess, såväl inom den informella 
såsom den formella delen av planprocessen. Det kan även ske genom de 
politiska beredningarnas arbete. En transparens ska eftersträvas. Berörda 
parter ska medverka i tidiga skeden – allmänhet, näringsidkare, byggherr-
ar, fastighetsägare, myndigheter. Kommunen ska speciellt främja barns 
och ungdomars delaktighet i planeringen. Medverkan ska ske genom 
lyssnande och tillåtande attityder.

Det öppna klimatet ska även finnas internt för att ge förutsättningar för 
kreativa lösningar. För att möta de komplexa utmaningar som finns i 
dagens och framtidens samhälle behöver de kommunala processerna ut-
vecklas internt över huvuduppdragsgränserna och inom huvuduppdrag-
en. En värdebaserad planeringsprocess kan bidra till att skapa rättvisa, 
demokrati och delaktighet. 

Jämställdhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter inom alla väsentliga områden i 
livet.

Jämlikhet
Jämlikhet innebär att alla människor 
har lika värde, samma rättigheter och 
ges samma möjligheter och skyldig-
heter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet, uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion, annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

ARBETA FÖR ATT BEHÅLLA UNGDOMAR OCH ATTRAHERA UNGA TILL KOMMUNEN
Ängelholms kommun ska arbeta för att behålla ungdomar samt få unga och unga barnfamiljer att bo-
sätta sig i kommunen, i enlighet med visionen om ungdomsstaden i Kraftsamling Ängelholm. Det ska 
ske genom olika projekt och genom att skapa ett samhälle som dessa målgrupper efterfrågar. 

EFTERSTRÄVA EN SOCIALT BALANSERAD KOMMUN
En socialt balanserad kommun ska eftersträvas i planeringen genom att beakta olika gruppers behov 
och genom att skapa en god fysisk miljö. Exempel på åtgärder är blandad bebyggelse, överbyggande av 
barriärer, tillgängliga platser, säkra skolvägar, goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel.

VERKA FÖR EN GOD FOLKHÄLSA
Goda förutsättningar för folkhälsa ska skapas genom ett utbyggt gång- och cykelnät samt god tillgång 
på idrottsplatser och grönområden. En god bebyggd miljö med bullernivåer inom riktvärden och låga 
luftföroreningar gynnar också folkhälsan.  

VERKA FÖR ATT SKAPA MÅNGFALD OCH TOLERANS
Fler och varierade generationsöverskridande mötesplatser ska skapas i Ängelholms kommun för att ge 
goda möjligheter till samspel och kommunikation. Genus- och mångfaldsperspektivet ska beaktas då 
nya mötesplatser skapas. Funktionsintegrerade områden och blandad bebyggelse är exempel på andra 
åtgärder som kan bidra till tolerans. Bostadssegregation ska motverkas.

BEAKTA JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET I PLANERINGEN
I kommunens verksamhetsområden, inklusive i planeringen, ska jämställdhetsperspektivet beaktas för 
att ge kvinnor och män samma förutsättningar. Nya metoder ska utvecklas, konsekvensanalyser kan 
vara ett redskap. En blandad bebyggelse kan bidra. Genom att planera nya bostäder kollektiv- och sta-
tionsnära ges möjlighet att färdas kollektivt. Närliggande service kan också stärka jämställdheten. 

VERKA FÖR ATT SKAPA EN TILLGÄNGLIG OCH TRYGG KOMMUN
Tillgängliga och trygga miljöer, offentliga platser samt gång- och cykelvägar ska skapas. Blandade mil-
jöer med rörelse på fler tider av dygnet kan bidra till trygghet. En genomtänkt utformning är av stor 
betydelse,  god skötsel samt drift- och underhåll utgör också en viktig aspekt. Tillgänglighets- och trygg-
hetsaspekter ska beaktas i all planering och utformning av det offentliga rummet.

UPPMÄRKSAMMA OLIKA GRUPPERS BEHOV 
Alla ges goda möjligheter att utveckla sina liv. Barnperspektiv ska beaktas för att skapa barnvänliga när-
miljöer. Bostäder för äldre ska integreras i det ordinarie bostadsbeståndet. Funktionshindrade ska ges 
samma möjligheter till goda bostäder som andra medborgare. Utbyggnad av seniorbostäder, trygghets-
bostäder och särskilda boenden ska ske för att möta förväntat behov.

GE KOMMUNINVÅNARNA EN GOD SAMHÄLLSSERVICE
Ängelholm ska erbjuda en god service och samverkan till de som är intresserade av att bygga i kom-
munen. Handläggningstider ska förkortas. Verksamheten ska vara effektiv. Planprocessen ska vara tran-
sparent. I de större tätorterna ska god samhällsservice i form av skola, äldreomsorg, bibliotek finnas. 

FRÄMJA DEMOKRATIASPEKTER I PLANERINGEN
Nya metoder och innovativa lösningar för delaktighetsprocesser ska utvecklas. Kommunen ska arbeta 
för att förbättra medborgardialoger med kommuninvånarna. I miljöer där barn och ungdomar vistas 
ska barn involveras.  Olika gruppers behov ska uppmärksammas i planeringen. 
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REKREATION FÖR LIVSKVALITET
Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse 
i grönområden har bl a en positiv inverkan på människors fysiska och 
psykiska hälsa. Grönområden har ofta både natur- och kulturvärden. De 
ger möjlighet för rörelse och bidrar till klimatanpassning. De bidrar till 
renare luft, behagligare klimat, jämnare temperatur och bättre luftkvalitet. 
Träd kan ge skugga varma sommardagar. Grönytor och vegetation kan ge 
plats för dagvattendammar som hindrar föroreningar att komma ut i sjöar 
och vattendrag och fördröjer stora regnmängder så att de inte belastar 
ledningsnät och orsakar översvämningar. 

Grönstrukturen utgör en viktig del av Ängelholms attraktivitet. I park-
erna, natur- och rekreationsområdena finns en del av stadens kulturella 
identitet. De rymmer också minnen för invånarna. De ger en känsla av 
förankring och samhörighet med orten. De bidrar och är inslag i stads-
bilden. Rum skapas av alléer, vatten, parker, naturområden etc. De gör 
det lättare att känna igen sig och orientera sig i tätorten eller i kommunen. 
De kan ge både skönhets- och årstidsupplevelser.

Tillgängligheten till naturområden och möjligheten att gå och cykla är 
faktorer som kan stödjas genom en god planering. Människan mår bättre 
och behöver för sitt välbefinnande närhet till utemiljöer av olika sorters 
karaktär: parker, platser för motion och lek, rekreationsområden, stads-
odlingar, lunga platser för avkoppling, stillhet och eftertanke. Ängelholm 
ska därför eftersträva en mångfald i grönstrukturen. Ytor för stadsnära 
odling kan ge fler möjlighet att odla. 

Värna värdefulla natur- och kulturområden
Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft. De är viktiga både 
för det rörliga friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Blandning-
en av de unika natur- och kulturmiljöerna bidrar till en mångfald. 

Ängelholm ska verka för att tillgängliggöra, värna och utveckla de region-
ala natur- och rekreationsområdena samt skapa tydliga och nåbara entréer 
till dessa områden. För Ängelholms del omfattas Västersjön, Rössjön, 
Hallandsåsen och kusten. Flyttnings- och spridningskorridorer för växter 
och djur ska bevaras och nya ska skapas. Kulturhistoriska miljöer i grön-
områdena ska bibehållas och lyftas fram som betydelsefulla inslag och 
målpunkter och bidra till att stärka den lokala identiteten. 

Gröna och blå stråk
I Ängelholm finns stråk som har stor betydelse för såväl djur- och växt-
livet som för människan. De ekologiska värdena ska bibehållas och för-
stärkas i landskapet genom att beakta de sammanhängande stråken som 
värnar om den biologiska mångfalden. Tätorternas grönska behöver även 
förbindas med omgivande landskap. De gröna och blå stråken länkar 
samman olika kommuner. Kommunerna i familjen Helsingborg priorite-

Läs mer

•   Naturvårdsplan
•   Grönstruktur-
     strategi för familj- 
     en Helsingborg 

 

Se kartor

• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Grönområden,
• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden,
• Underlag/Kulturmiljö
   /Regionalt kulturmiljö-
   program

Se kartor

• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Gröna kilar och 
   gröna stråk
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Blomsterräcke på Nybron, foto Jessica Krantz
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rar en utveckling av miljön längs våra vattendrag och tillgängligheten 
längs med kusten. Det stärker områdets kvaliteter och bidrar till attraktiva 
boendemiljöer och en biologisk mångfald. Gröna sammanhängande stråk 
i familjen Helsingborg ska också gynnas och barriärer ska överbyggas.

I kommunen finns också lågexploaterade kilar mellan samhällen, som är 
värdefulla för kommunens attraktivitet som bostads- och etableringsort.

Leder
I Ängelholms kommun finns många leder i form av cykelleder, vand-
ringsleder, motionsslingor, ridleder, kanotleder och snorkelled. Det pågår 
arbete för att skapa fler leder. Kattegattleden, Sveriges första nationella 
cykelled, invigdes 2015. Skåneleden ska bli ett ledsystem med internation-
ell standard 2020. Skåneleden planeras kompletteras med en sträcka från 
Ängelholm till Utvälinge. 

Varierat landskap
Ängelholms styrka består av att kommunen har ett stort utbud av möj-
ligheter för rekreation för boende och besökare. Här finns både hav, 
vattendrag, sjöar, skog och slätt. För att bevara den mångfald av varierat 
landskap som finns ska Ängelholm vara noga med att beakta landskapets 
karaktär när planering för ny bebyggelse och infrastruktur sker.

N

02 2 4 6
KILOMETER

TECKENFÖRKLARING

Skogsklätt backlandskap

Låglänt odlingslandskap/slätt

Centralort

Kustnära landskap

Gröna bostadskvarter och gaturum
Grönområden utgör det gemensamma landskapsrummet. Vid nybygg-
nation ska tillgång till och kvaliteten i grönområden beaktas. De gröna 
strukturerna i Ängelholm fyller en viktig roll. De är platser för rekreation, 
lek och pedagogik samtidigt som de bidrar till en god hälsa. De gröna 
strukturerna är även viktiga för den biologiska mångfalden och bistår 

Se karta

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Leder

Se karta

• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Landskapskaraktär
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med värdefulla ekosystemtjänster. Vid ny bebyggelse och infrastruktur 
ska Ängelholm planera för grönområden för att säkerställa de gröna 
strukturernas värden. Det kan handla om gröna stadsrum eller pocket 
parks. Även vertikal urban grönska kan vara ett inslag i stadsmiljöer. 
Stadsodling, en lokal ekologisk odling, är ett annat nytt inslag som även 
kan främja den sociala utvecklingen, skapa delaktighet och bidra till bättre 
hälsa. Vattenspeglar skapar en livfull miljö.

Forskning visar att 300 meter är det avstånd människor är beredda att gå 
till ett grönområde, utan trafikerade vägar eller barriärer, för att det ska
användas ofta. Det är därför viktigt att det finns tillgång till grönområden 
nära bostäder och arbetsplatser när stadsstrukturen förtätas. Närheten till 
grönområden ska beaktas. Det ska finnas god tillgänglighet till en park 
eller annat grönområde inom 300 meter från bostaden i centralorten och 
de större tätorterna samt det ska vara lätt att ta sig till ett större rekrea-
tionsområde. 

Ängelholm ska arbeta för att skapa attraktiva, trygga och trivsamma 
mellanrum. Grönområden motverkar luftföroreningar, buller och förhöjd 
temperatur. Gatuplanteringar är betydelsefulla. Mer grönska i gatu-
rummen ska eftersträvas. Grönska på kvartersmark står för en stor andel 
grönområden och Ängelholm ska verka för att säkerställa tillgången till 
gröna rum på kvartersmark.

Stadsodling vid Stockerbruket, foto Jessica Krantz

Fickpark

En fickpark är en liten 
park tillgänglig för 
allmänheten. Även 
om de är för små för 
fysiska aktiviteter så 
ger grönska, en plats 
att sitta utomhus och 
ibland ett barns lek-
plats. De kan skapas 
kring ett monument, 
historisk markör eller 
konstprojekt. Rosen-
täppan är exempel på 
en fickpark i Ängel-
holms centralort.
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Biologisk mångfald
De gröna och blå strukturerna i kommunen är livsmiljöer för både växter 
och djur. Större sammanhängande områden och stråk ger förutsätt-
ningar för biologisk mångfald. Skogs- och vattenbryn, gamla träd, död 
ved, vattendrag, våtmarker och ett kulturlandskap med lång kontinutitet 
ger möjligheter för ett rikt djur- och växtliv och en långsiktig livsmiljö. 
Människans förutsättningar att leva och utvecklas är beroende av ekosys-
temtjänster. De nyttjas för vår fortlevnad och vårt välbefinnande. Natur-
resurser ska användas på ett sätt som främjar en långsiktig hushållning. 
Ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen, så att dess värden 
och funktioner inte försämras. 

Ängelholms kommun har som markägare ansvar för att marken sköts så 
att den biologiska mångfalden gynnas och att attraktiviteten stärks. Kom-
munen har möjlighet att visa på goda exempel och fungera som ett före-
döme. Skyddszoner ska finnas vid vattendrag och sjöar för att minska 
läckage av gödande ämnen och gynna den biologiska mångfalden. Befint-
liga våtmarker och sjöar ska prioriteras och nya våtmarker ska skapas för 
att reducera utsläppen av gödande ämnen och för att bidra till en ökad 
biologisk mångfald. 

Balanseringsprincip
Många kommuner, både i Sverige och utomlands, arbetar idag med 
kompensationsåtgärder eller balanseringsprinciper. Det är ett användbart 
sätt att arbeta utifrån vid förtätning. Grundtanken är att skapa ett håll-
bart samhälle genom att hushålla med våra naturresurser. Ett förslag till 
grönstrukturplan för Ängelholms kommun har tagits fram och varit på 
samråd. Den ska tas upp för antagande i samband med översiktsplanen.
 

Biologisk mångfald

Variationsrikedom 
bland levande orga-
nismer i alla miljöer 
(inklusive landbasera-
de, marina och andra 
adekvata ekosystem) 
samt de ekonomiska 
komplex inom vilka 
dessa organismer 
ingår. Det omfattar 
mångfald av arter, 
mellan arter och eko-
system.

Balanseringsprincip

En överenskommelse 
mellan kommun och 
exploatör om att 
ersätta natur- och re-
kreationsvärden som 
skadas eller försvin-
ner vid planering av 
ett område.

•   Reglerande funktioner som är mer 
     specifika, t ex pollinering eller luft- 
     och vattenrening.
•   Kulturella funktioner som innehåller 
     det vi använder för det känslo-
     mässiga välbefinnandet såsom este-
     tiska eller rekreationella värden.
•   Tillgodoseende funktioner består av 
     mat och material som vi kan använ-
     da mer eller mindre direkt. Ibland 
     skiljer de ut från de andra genom 
     att de ses som ett resultat av de 
     andra tjänsterna. De blir då det som 
     kallas varor.
 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de funktioner hos 
ekosystemen som på något sätt gynnar 
människan, d v s upprätthåller eller 
förbättrar människans välmående. Det 
är tjänster vi får gratis av naturen som 
t ex pollinerande insekter, vattenrening 
via våtmarker eller musslor, naturliga 
skadedjurbekämpare och bildande av 
bördig jord. Det finns fyra olika eko-
systemtjänster:

•   Understödjande funktioner som 
     stöder och är nödvändiga för att de 
     andra ska fungera, t ex närings- och 
     vattencykler.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

EFTERSTRÄVA EN MÅNGFALD I GRÖNSTRUKTUREN
Kommunen ska eftersträva en mångfald av grönområden - både avseende storlek och karaktär - för att 
göra kommunen attraktiv. Stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller 
och refuger, kan få grönska för att förstärka imagen om en grön kommun. 

PLANERA FÖR EN GOD TILLGÅNG AV GRÖN- OCH REKREATIONSOMRÅDEN NÄRA BOSTÄDER
Ängelholms kommun ska ta beslut om den grönstrukturplan, inklusive balanseringsprincip, för de 
större tätorterna i Ängelholms kommun. Därefter ska balanseringsprincipen användas i planeringen för 
att bidra till en god tillgång av grön- och rekreationsområden i tätorterna. Det ska finnas en park eller 
annat grönområde inom 300 meter från bostaden. Det ska vara lätt att ta sig till ett större rekreations-
område, företrädesvis med kollektivtrafik eller gång och cykel.

VÄRNA VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTUROMRÅDEN
Värdefulla natur- och kulturområden ska värnas. Exempel på värdefulla områden är kusten, Hallands-
åsen, Västersjön och Rössjön. Kulturhistoriska miljöer i grönområden ska bibehållas och lyftas fram 
som betydelsefulla inslag och målpunkter, för att bidra till att stärka den lokala identiteten.

TA TILLVARA OCH UTVECKLA GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER I KOMMUNEN
De ekologiska värdena ska bibehållas och förstärkas i landskapet genom att beakta de sammanhängande 
gröna stråken som värnar om den biologiska mångfalden. I kommunen utgör Rönne å, Vege å och Rös-
sjöholmsån gröna korridorer.

UTVECKLA LEDSYSTEMEN I KOMMUNEN
De kvaliteter såsom olika ledsystem både i tätorterna och på landsbygden bidrar till ska utvecklas. Sam-
verkan med närliggande kommuner och andra organisationer gällande ledsystemen över kommungräns-
er ska ske för att underlätta arbetet. 

BEAKTA LANDSKAPSBILDEN VID PLANERING AV NY BEBYGGELSE
Ängelholms varierade landskap bidrar till att ge kommunens identitet. Vid planering av ny bebyggelse 
ska landskapsbilden beaktas. 

GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BIOLOGISK MÅNGFALD
Kommunen ska skapa förutsättningar för en biologisk mångfald genom att bevara sammanhängande 
områden och stråk samt naturområden med lång kontinuitet. 

BEAKTA EKOSYSTEMTJÄNSTER I PLANERINGEN
I samhällsplaneringen ska ekosystemtjänster beaktas, så att dess värden och funktioner inte ska försäm-
ras. 

VERKA FÖR ATT ÖKA ANTALET NATURRESERVAT I KOMMUNEN
I översiktsplan del 2 beskrivs naturreservaten i kommunen. Ängelholms kommun ska verka för att fler 
naturreservat skapas i kommunen. Kronoskogen är ett exempel på ett område som i framtiden bör bli 
ett naturreservat. 
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EN SÄKER KOMMUN
Det är viktigt att skapa en trygg och säker kommun. Ett robust samhälle
är motståndskraftigt mot påfrestningar som kan uppkomma vid expon-
ering av risker och tål oförutsedda händelser. Dagens samhälle är kom-
plext och känsligt för störningar. Ett robust samhälle kräver bl a säkert 
byggande, hållbar energiförsörjning, robust infrastruktur, säker dricks-
vattenförsörjning, beredskap för olyckor och oförutsedda händelser.

Ett säkert byggande
I kustområden, sjöar och vattendrag utgör översvämningar en del av 
riskbilden. I Ängelholm finns sedan 1970-talet en skyddsvall vid Rönne 
å i Havsbaden, vars syfte är att skydda bebyggelsen söder om vallen mot 
högvatten i Rönne å och norr om småbåtshamnen i Skälderviken. Vallen 
vid Havsbaden har förstärkts. Ängelholm har även utfört åtgärder för att 
minska erosionen vid stranden, t ex strandfodring och åtgärder för att 
minska sandflykten såsom planering av vegetation. Risken för översväm-
nings- och erosionsskador behöver även fortsättningsvis minimeras. Äng-
elholms kommun ska därför arbeta proaktivt för att minska dessa risker
genom åtgärder såsom strandfordring, plantering av vegetation samt 
uppförande av staket och övergångar. Därutöver krävs löpande underhåll 
av stranden. 

Den fysiska planeringen ska anpassas efter strandens behov. För att und-
vika risker ska ny bebyggelse lokaliseras och utföras med hänsyn till risk 
för översvämningar, erosion, ras och skred. Risker kan hanteras antingen 
genom riskreducerande åtgärder eller genom att hålla skyddsavstånd. I 
samband med planering av nya bebyggelseområden ska risker för över-
svämning, erosion, ras och skred beaktas. Ny bebyggelse ska lokaliseras i 
lämpliga områden och vid behov ska åtgärder vidtas. Kommunen ska vid 
kustnära planering ta hänsyn till strandens dynamik och skapa en buffert-
zon mellan stranden och bebyggelsen. 

Ängelholm strävar efter att skapa en tät centralort. En avvägning mellan
stadsbyggnads- och säkerhetsintressen är därför nödvändig. Skydds-
avstånd ska upprätthållas mellan bebyggelsen som ska skyddas och den 
verksamhet som medför olycksrisk. Alternativt ska erforderliga skydds-
åtgärder anläggas. 

En robust infrastruktur
Infrastrukturen är mycket känsligt för extremväder, eftersom vattenav-
rinning inte fungerar vid högt vattenstånd och kraftiga regn. Ängelholm 
ska verka för en säker trafikplanering, där antalet olyckor i trafiken min-
skas. Det är dock inte möjligt att till rimliga kostnader säkra hela trafik-
systemet mot extrema vädersituationer. Nya trafikleder ska lokaliseras där 
det är lämpligt för att skapa en bärkraftig infrastruktur. Vid planläggning 
av stora vägar och trafikleder ska riskanalyser tas fram. 

Läs mer

•   Policy för långsiktig 
     och hållbar förvalt-
     ning av Ängelholms 
     stränder
•   Risk- och sårbar-
     hetsanalys
•   Strategi för långsik-
     tigt skydd och be-
     varande av Ängel-
     holms havsbad

Robusthet

Robusthet handlar om 
att göra samhället 
mindre sårbart och 
mer uthålligt mot inre 
och yttre störningar.
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En trygg energiförsörjning
Höga vattenstånd kan ge problem med det lokala elnätet. För att minska 
risken för kritiska samhällsfunktioner vid händelse av elavbrott ska de 
ha tillgång till reservkraft. Ängelholm uppmuntrar en markförläggning 
av kraftledningar, vilket kan minska risker för störningar i näten. Det är 
också viktigt att den elektroniska kommunikationen tål driftstörningar. 

Säker dricksvattenförsörjning
Dricksvattenförsörjningen är känslig för långvarigt regn, höga vatten-
stånd och längre torrperioder sommartid. En god leveranssäkerhet för 
dricksvatten måste finnas. Ängelholms kommuns delägarskap i Sydvatten 
säkrar kommunens framtida dricksvattenförsörjning. Kommunen arbetar 
med en utbyggnad av överföringsledningar för att säkra vattenleverans 
vid driftsavbrott. Vattenverkens framtid kommer att utredas.

Beredskap för oförutsedda händelser
Ambitionen att bygga en koncentrerad och levande centralort är ett av de 
viktigaste målen för att bygga ett hållbart samhälle. Det kan stå i konflikt 
med att ha alltför stora säkerhetsavstånd till transportleder av farligt gods. 
Därför är en avvägning mellan säkerhets- och stadsbyggnadsintressena 
nödvändig. Ambitionen är att vare sig göra avkall på stadsmiljön eller 
säkerheten. Det kan ske genom åtgärder som minskar sannolikheten för 
olyckor. Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är jämnare farthåll-
ning, lugnare trafiktempo, bättre gatuunderhåll och lastningsföreskrifter. 
Områden nära transportleder för farligt gods riskerar även att drabbas av 
konsekvenser vid olyckor. Dessa leder beskrivs i del 2. Det är därför vik-
tigt att ha ett säkerhetsavstånd eller vidta åtgärder för att dessa områden 
inte ska utsättas för risker. 

Förvaltning av stranden
På 1500-talet resulterade en omfattande trädavverkning till sandflykt. För 
att lösa problemet startades ett storskaligt återplanteringsprogram på 
1700-talet. Under 2000-talet har restaureringsprojekt skett i samarbete 
med länsstyrelsen, markägaren och stiftelsen för fritidsområden i Skåne. 
Målet är att återskapa en del av de öppna sanddynerna och att få igång 
aktiva dynbildningsprocesser. Stranden i Ängelholm ska i möjligaste 
mån bevaras naturlig. Idag är det viktigare att fokusera på att förbygga 
stranderosionen. En karta över erosionsskydd bör tas fram. 

En förvaltningsplan för stranden är framtagen med tillhörande åtgärds-
plan och ska uppdateras. En tillfällig beredning har tagit fram en strategi 
för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad. Stranden 
ska bevaras genom att skydda och utveckla klitterna som naturliga vallar 
för att värna bakomliggande bebyggelse och infrastruktur mot översväm-
ningar, storm och prognosticerad havsnivåhöjning. Akuta hot ska före-
byggas med en beredskap för att möta stormskador, havsnivåhöjning och 
översvämningsrisker. 

Se karta

• Plankarta/Infrastruk-
   tur/Transport av farligt 
   gods
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Livboj vid stranden, foto Anders Clark
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Klimatanpassning
Världen står inför omfattande klimatförändringar. Klimatforskare är 
överens om att vi framöver förväntas uppleva översvämningar, föränd-
rade nederbördsmönster, varmare klimat och ökad frekvens av extrema 
vädersituationer. Stigande havsnivåer kommer att ge effekter på samhället 
genom en ökad risk för ras, skred och erosion. Risken för saltvattenin-
trängning i brunnar ökar.  Det kan innebära problem för VA-systemet, 
förorenad mark, påverkad dricksvattenkvalitet, bärighet för byggnader 
m m. Ett varmare klimat innebär också förändringar för det biologiska 
livet. Mindre nederbörd under växtsäsongen och ökad frekvens av häftiga 
skurar kan leda till förändringar för jord- och skogsbruket. Höjda tempe-
raturer kan påverka människors hälsa. Det kan därför finnas behov av att 
bygga för att minska behovet av kyla vid ett varmare klimat.

I Skåne bedöms klimatförändringarnas effekter bl a vara påverkan på 
biologisk mångfald, förlängd växtsäsong (vilket i sin tur kan leda till ökad 
belastning på miljön), ökad risk för skador/sjukdomar/insektsangrepp i 
jord- och skogsbruk, havsnivåhöjning, kusterosion, påverkan på dricks-
vatten, överbelastning av spillvattennätet, hälsorisker, nya smittbärare/
sjukdomar och påverkan på turismnäringen (både positiv och negativ).

Klimatförändringarna gör att Ängelholm står inför ett antal utmaningar: 
temperaturen ökar, havsnivån stiger, nederbörden ökar vintertid och 
minskar sommartid. Planering för ett klimatsäkert samhälle krävs. En 
stigande havsnivå riskerar att hota såväl människors säkerhet som att 
medföra stora ekonomiska konsekvenser eftersom bebyggelse och infra-
struktur är lokaliserad nära kusterna. Västkustbanan, bostäder, arbets-
platser, hamnar, natur- och kulturvärden kan ligga i ett utsatt läge. Det 
är angeläget att finna en balans mellan önskemål om exploatering kontra 
risk för negativa effekter av ett framtida förändrat klimat. 

Ängelholm ska arbeta för att bli en så klimatneutral kommun som möj-
ligt. Arbetet med att begränsa negativa effekter av klimatförändringarna 
måste ske från två håll, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och 
dels genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det fysiska 
planeringen har möjlighet att arbeta långsiktigt och förebyggande med 
klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att fokusera på åtgärder som 
mildrar eller hindrar effekter av klimatförändringen, alternativt tar vara på 
dess möjligheter. I den fysiska planeringen ligger arbetet med att skapa tät 
och blandad stad, energieffektivisering, goda förutsättningar för kollektiv-
trafik, grönområden, anpassning till ökad värme ske, skydd av kusten 
och åarna i linje med detta. Planeringen behöver både säkra befintliga 
samhällsstrukturer och kommande strukturer, eftersom de byggnader och 
anläggningar som uppförs idag kommer att finnas kvar i många år. 

Åtgärder som kan bidra till att balansera temperaturförändringar är att 
minimera hårdgjorda ytor samt att ha en god tillgång till träd och grön-
ska. Dagvatten ska hanteras så att säkerhetsmarginaler för extrema neder-
bördssituationer uppnås. Förskolor och skolor, vård- och äldrebostäder

Klimatanpassning

Klimatanpassning, 
eller anpassning av 
samhället till ett 
föränderligt klimat, 
handlar dels om att 
minska utsläppen av 
växthusgaser och dels 
om att anpassa sam-
hället till ett föränd-
rat klimat. Klimat-
anpassning görs bl a 
för att undvika kost-
nader i samband med 
de pågående klimat-
förändringarna.

Se kartor

• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå, erosionsrisk 
   Rönne å och över-
   svämningsrisk Rönne å
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Extremväder
Extrema väderhändelser har ökat i alla 
världsdelar. Även om de inte inträffar 
ofta medför de betydande mänskligt 
lidande och stora ekonomiska förluster. 
FN:s klimatpanel IPCC för bedömningen 
att antalet värmeböljor kommer öka 
och att köldkläpparna bli större - men 
med stora variationer globalt.

Risken för allvarlig påverkan på sam-
hället beror främst på att exponeringen 
ökat. Fler människor bor i områden som 
är utsatta för extrema väderhändelser. 

Likaså beror risken på samhällets sår-
barhet, d v s samhällets möjlighet att 
motstå, anpassa sig eller återhämta sig 
efter en extrem väderhändelse.

För att kunna hantera risker behövs 
en mångsidig förståelse för sårbarhet 
och exponering. Riskhanteringen måste 
integreras i klimatanpassningsarbetet. 
Riskerna för extrema väder- och 
klimathändelser måste tas in i både 
lokalt, nationellt och internationellt 
utvecklingsarbete såväl som i det prak-
tiska arbetet.   

Se karta

• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå

ska byggas så att inomhustemperaturen inte blir ohälsosamt hög i sam-
band med värmeböljor. Kustskydd i form av utfyllnad och vallar, kan 
vara en annan sorts av åtgärd. Vid klimatgärder ska en multifunktionalitet 
eftersträvas, t ex så att en skyddsvall även kan användas som en gång- och 
cykelväg. Byggnation ska i första hand ske i klimatmässigt gynnsamma 
lägen med tanke på solinstrålning och vindskydd: norrslutningar, höjd-
krön, blåsiga lägen och smala dalgångar bör undvikas. Ett annat sätt att 
planera klimatsmart kan vara att eftersträva värmehushållning genom att 
placera hus tätt och sammanhållet vid gator och torg. 

Stigande havsnivåer
En konsekvens av klimatförändringarna är stigande havsnivåer. Det är 
många faktorer som påverkar vilken nivå som är lämplig för grundlägg-
ning vid nybyggnation: dels behöver hänsyn tas till stranderosion och 
översvämning i samband med högvatten och stormar samt dels behöver 
hänsyn tas till översvämningsrisken i Rönne å och Vege å samt grund-
vattennivåerna i området. Därutöver behöver hänsyn tas till vad det finns 
för befintliga och planerade skydd mot översvämning i området samt om 
det finns befintlig bebyggelse och vilken nivå denna ligger på. Fördjupade 
utredningar kan behöva genomföras. 

     Följande riktlinjer för höjdnivåer ska hållas i 
     Ängelholms kommun:

     + 4   meter över havet avseende byggnader med 
            samhällsviktig verksamhet 
     +3,5 meter över havet för övrig bebyggelse

De angivna höjderna utgör riktlinjer som är motiverade att nyttja vid all 
planering i Ängelholms kommun. Höjdnivån avser höjd för färdigt golv. 
Olika åtgärder kan behövas för bebyggelse i områden där risk finns för 
översvämning och erosion. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

BYGGA SÄKERT
Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till framtida klimat och risker. Vid behov ska åtgärder vidtas. 
De ska byggas för att kunna stå kvar över tid. Skolor, vård- och äldrebostäder ska utformas så att inte 
inomhustemperaturen blir för hög vid värmeböljor. Vid förändrad markanvändning, vid detaljplane-
läggning och vid lovgivning ska markförhållanden vid behov analyseras och motiverade åtgärder vidtas. 

SKAPA ROBUSTA INFRASTRUKTURSYSTEM 
Ny infrastruktur ska lokaliseras i robusta lägen. Vid behov och planläggning av större infrastrukturan-
läggningar ska riskanalyser tas fram. Dricksvattenförsörjning och VA-försörjning ska göras säker. Dag-
vatten ska hanteras med säkerhetsmarginaler. Multifunktionella lösningar ska eftersträvas, t ex genom 
att ge möjlighet för att använda skyddsvallar som cykelvägar. Ängelholm förordar markförläggning av 
ledningar.

MINIMERA RISKER FÖR EROSION, RAS, SKRED OCH ÖVERSVÄMNINGAR
Riskanalyser ska tas fram vid behov. Erosion-, ras-, skred- och översvämningsrisker ska beaktas i den 
fysiska planeringen. 

HA EN GOD BEREDSKAP FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER
Ängelholms kommun ska ha en god beredskap för det oförutsedda. Åtgärder ska genomföras för att 
minska olyckor: t ex drift- och underhåll av infrastruktur eller lugnare trafiktempo. 

FÖRVALTA STRANDEN
Ängelholms kommun ska arbeta för att förebygga stranderosion, t ex genom strandfodring eller upp-
förande av staket. Utredningsarbetet ska fortsätta för att säkerställa ett långsiktigt skydd mot höjd 
havsnivå. Det ska ske tillsammans med länsstyrelsen Skåne och andra berörda aktörer. En karta över 
erosionsskydd bör tas fram. Klitterna bör skyddas och utvecklas som naturliga vallar för att värna bak-
omliggande bebyggelse och infrastruktur mot översvämningar, storm och prognosticerad havsnivåhöj-
ning.  

PLANERA FÖR ETT KLIMATSMART ÄNGELHOLM
Följder av klimatförändringar ska beaktas i den fysiska planeringen. Framtagna riktlinjer avseende höjd-
nivå för planering, inklusive bygglov, på + 3,5 och +4 meter ska följas. Ängelholm ska arbeta för ett bli 
så klimatneutral kommun som möjligt t ex åtgärder för att minska växthusgaser,  genom att öka andelen 
förnyelsebar energi samt satsa på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Planering för att skapa en tät 
centralort och större tätorter bidrar också. 

VERKA FÖR ATT VÄG 1789 OCH KRISTIAN II:S VÄG/MARGARETETORPSVÄGEN SKA PEKAS UT 
SOM FÖRBUD MOT TRANSPORT AV FARLIGT GODS
I översiktsplan del 2 beskrivs transportlederna för farligt gods. Säkerhetsavstånd, alternativt reduce-
rande åtgärder, ska hållas för att inte utsätta närliggande områden för risker. Ängelholms kommun ska 
verka för att väg 1789 och Kristian II:s väg/Margaretetorpsvägen utpekas som förbud mot transport av 
farligt gods.
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BALANS MELLAN STAD OCH LAND
 

Ett sprudlande stadsliv
De flesta av kommuninvånarna bor i Ängelholms centralort. Här finns 
gott om arbetstillfällen och studiemöjligheter. Kultur- och fritidslivet är 
rikt. Staden är viktig för hela kommunen, inte bara för de som bor här 
utan även för de som besöker kommunen. Ängelholms centralort ska 
erbjuda en attraktiv och stimulerande stadsmiljö, där människor vill bo, 
arbeta och studera. Centralorten ska ha en tydlig kulturell identitet och 
stimulera våra sinnen. Där ska ett stadsliv finnas över tiden, under hela 
dygnet och under alla årstider. Staden ska vara mångbottnad, spännande 
och tillåtande. Den ska ha ett högt urbant och socialt värde.

Hjärnarp

Munka Ljungby

Strövelstorp

Ängelholm

Vejbystrand/
Magnarp

Större tätorter som serviceorter
Planeringen ska inriktas på en utveckling av kommunens större tätorter 
- d v s Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövels-
torp - för att utveckla blandade miljöer med bostäder och verksamheter i 
kombination med ett kulturellt och rekreativt liv. Bebyggelseutvecklingen 
ska i huvudsak ske i kommunens större tätorter. De ska stärkas och ut-
göra serviceorter. 

Kommunen ska verka för att utveckla kärnan i tätorten som samlings-
plats. Det kan ske genom att främja utvecklingen av och samla service-
funktionerna där. Planläggning för nya bostäder bör främst ske i anslut-
ning till kärnan. Blandade bostäder och bostäder för äldre ska finnas i 
kommunens tätorter att invånarna ska kunna få bo kvar. Till tätorterna 
ska god kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt god VA-försörjning 
finnas. Skolor i de större tätorterna är avgörande för ortens attraktivitet. 
En beredning arbetar för närvarande med att ta fram en vision för att 

Läs mer

•   Hus på landet
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Blomning på landsbygden, foto Jessica Krantz
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Blomäng i Skepparkroken, foto Jörgen Alström

utveckla tätorterna i Ängelholms kommun med bostadsbyggande och 
service. Förutom de fem större tätorterna så utreder beredningen även 
Ausås och Össjö. 

Levande landsbygd
På landsbygden finns andra boendeformer än i staden. Här finns möjlig-
het att leva nära naturen, odla och ha djur. På landsbygden utgör areella 
näringarna i form av jord- och skogsbruk viktiga basnäringar. Här finns 
också stora natur- och kulturvärden med värdefulla kustmiljöer, sjöar och 
vattendrag. Landsbygden är levande för att människor bor och verkar där. 
Åkerlandskapet i Skåne är en del av Skånes identitet. Här finns den hög-
klassiga åkermarken, samtidigt som utbyggnadstakten i regionen är stor. 

Stora delar av Ängelholms kommun utgörs av landsbygd med flera min-
dre orter såsom Axtorp, Ausås, Bassholma, Björkhagen, Gånarp, Höja, 
Lerbäckshult, Ljungabolet, Lärkeröd, Margaretetorp, Norra Varalöv, 
Skepparkroken, Spannarp, Starby, Stavershult, Svenstorp, Toarp, Tulls-
torp, Tåstarp, Vejbyslätt, Äspenäs och Össjö. Landsbygden består främst 
av Ängelholmslätten och skogarna vid Hallandsåsen, som utgör en viktig 
del av Ängelholms identitet. I Ängelholms kommun bor 21 procent av 
kommunens befolkning, drygt 8 500 personer, på landsbygden. Intresset 
av att bo på landsbyden i kommunen har ökat. 

Landsbygden i Ängelholms kommun är attraktiv och där finns en särskild
form av livskvalitet med en god social sammanhållning i form väl utveck-
lat föreningsliv, nätverk och byalag. I kommunen finns ett 20-tal olika 
byalag, lokala utvecklingsgrupper, hembygdsföreningar och liknande 
föreningar som arbetar med lokala frågor för sin bygd. Landsbygdens 
attraktivitet består även av avskildhet, närhet till naturen samt ger möjlig-
het för barnen att växa upp i en trygg och småskalig miljö. Avstånden 
till skola och service i Ängelholms kommun är relativt korta i jämförelse 
med andra landsbygdskommuner i Sverige. 

Se karta

• Mindre orter
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Dessa värden ska på olika sätt marknadsföras för att stimulera till inflytt-
ning. Något som kan bidra till god marknadsföring är att Ängelholm 
utsågs som landets näst bästa landsbygdskommun i Fokus årliga ranking 
2015 utsågs. Det är viktigt för kommunen att landsbygden ges möjlighet 
att utvecklas för att göra landsbygden levande. 

Bebyggelse på landsbygden
För att på ett hållbart och effektivt sätt utnyttja kommunens resurser, 
stärka och utveckla det sociala livet bör ny bebyggelse undvikas i solitära 
lägen. Det splittrar landskapet och kan hindra jord- och skogsbruksföre-
tagens drift av marken. I Ängelholms kommun åkermarken i möjligaste 
mån värnas. Tillkommande bebyggelse på landsbygden samt i mindre 
orter ska därför i första hand lokaliseras vid befintliga mindre samhällen 
och i andra hand i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Ny 
bebyggelse på landsbygden och i mindre samhällen ska placeras så att 
befintlig samhällsservice, infrastruktur samt kollektivtrafik både kan nytt-
jas och stärkas. Det bidrar till att vardagen på landsbygden kan fungera 
smidigt. En utveckling med ny bebyggelse och förnyelse på landbygden 
kan förbättra livskvaliteten både för de som redan bor där och för de nya 
invånarna. 

Kommunen ska planera för permanentboendestandard i samband med 
planläggning i fritidshusområden. Vid ny bebyggelse om fler än tre hus 
på landsbygden, vid större etableringar eller vid ett förväntat större be-
byggelsetryck krävs normalt detaljplaneläggning. För att undvika konflikt 
mellan näringar och bostäder ska en lokaliseringsprövning göras. Det 
unika i varje by bör stärkas, genom att utgå från identiteten och särdrag-
en för att öka attraktionskraften. Orternas kvaliteter kan med fördel 
utvecklas tillsammans med föreningsliv och lokala krafter. En översyn av 
sammanhållen bebyggelse på landsbygden ska göras, med anledning av 
den ändrade definitionen i plan- och bygglagen.

Ett blandad boende på landsbygden, t ex i form av hyresrätter, ger val-
möjligheter och bidrar till en mångfald i bostadsutbudet. På landsbygden 
i Ängelholms kommun har andelen äldre ökat på senare år och väntas 
fortsätta öka, enligt kommunens befolkningsprognos. Genom senior-
boenden, särskilda boenden och trygghetsbostäder skapas förutsättningar 
för att de äldre ska kunna bo kvar på landsbygden. Det skapar även flytt-
kedjor då bostäder frigörs för nya invånare.

Infrastrukturen på landsbygden
För att vardagen ska fungera är det även viktigt att kommunikationen 
mellan tätorter och på landsbygden fungerar. Landsbygden behöver en
bra kollektivtrafik och om möjligt arbetsplatser för att minska pendlings-
behovet med bil. Kommunen ska verka för en god kollektivtrafik på 
landsbygden. En linjeläggning av skolskjutsar skulle öppna upp möjlig-
heter för att kollektivtrafikförsörja i delar av kommunen som inte har 
kollektivtrafik idag. 

Se karta

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss
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Samtidigt ska byten mellan olika trafikslag underlättas. Pendelparkering 
för både bil och cykel bör anläggas på strategiska platser, så att mindre 
byar och enskild bebyggelse på bästa sätt kan nå kollektivtrafiken. Bilen 
kommer dock även fortsättningsvis behövas för att kunna transportera 
sig i vissa delar av kommunen. 

För att minska den negativa påverkan som bilen medför är det viktigt att 
det finns alternativa drivmedel tillgängligt även i landsbygden, t ex små-
skaliga biogasanläggningar, elstationer eller etanolpumpar. Det är också 
viktigt att det är lätt att ta sig både från centralorten till tätorterna och 
mellan olika byar som gående eller cyklist, inte minst för barn och ung-
domar. Gång- och cykelnätet ska utvecklas både mellan centralorten och 
tätorterna och mellan de mindre byarna. 

Möjligheten att ansluta sig till kommunalt VA eller annan av kommunen 
godkänd lösning ska beaktas vid nylokalisering. Utbyggnaden av bred-
band på landsbygden är också viktig.

Företagande på landsbygden
På landsbygden finns en potential för utveckling av näringslivet. Lands-
bygden kan bli arena för småföretagande. Befintligt näringsliv ska ges 
möjlighet att utvecklas och nya företagare ska ges möjlighet att etablera 
sig. Entreprenörskap ska värnas. 

Landsbygds- och naturbaserad turism i form av gårdsbutiker, hästföre-
tag och seglingskurser är exempel på verksamhetsfält som kan utvecklas 
för att främja såväl landsbygden som besöksnäringen. Livsstilsboende i 
anslutning till verksamheter kan ge förutsättningar för nya näringar.

Jord- och skogsbruk
I Ängelholms kommun finns goda förutsättningar för jord- och skogs-
bruk. Det är angeläget att bibehålla möjligheten att bruka jorden. I fram-
tiden kommer odlingslandskapet få en allt större betydelse. Regeringen
har som mål att till år 2020 ska andelen certifierad ekologisk odling vara 
minst 20 procent av jordbruksmarken. 

Konsumenternas intresse för lokalproducerad mat och ekologiska pro-
dukter växer, vilket beror på ett ökat engagemang för miljön, bättre mat 
och oro för klimatförändringar. Fokus på lokalproduktion bör öka, då 
det finns goda möjligheter för att producera kvalitetsråvaror till närodlad 
mat. Energieffektiva odlingssystem bör gynnas. De gröna näringarna ska 
stärkas.

Ängelholm ser positivt på ett mer miljöanpassat jordbruk. Sedan 1980-
talet har ett antal åtgärder gjorts för att minska övergödningen: certifierat 
skogsbruk, ombyggnad av gödselanläggningar, ”Greppa näringen” etc. 
Övergödningen ska fortsätta begränsas. 

Se kartor

• Plankartor/Areella när-
   ingar/Jordbruksmark 
   och skogsmark
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Beträdor

Beträdor är breda 
stråk, t ex utmed 
åkrar, som kan nyttjas 
av gående och ridan-
de. De bör utgå från
bostadsområden som
gränsar till odlings-
landskapet för att 
knyta samman skogs-
dungar, hagmarker 
och andra värde-
kärnor i landskapet. 
De bör samordnas 
med naturliga gränser 
som vattendrag, 
vegetationsridåer 
eller stengärden. 

Den lokala historien
Den lokala historien kan användas för att profilera orterna på landsbyg-
den. Kulturhistoriska strukturer i landskapet ska tas tillvara. På samma 
sätt som i staden ska ny bebyggelse och nya anläggningar på landsbygden 
anpassas till omgivningen. På landsbygden kan det handla om att sam-
spela med landskapets linjer och övergripande strukturer, men också att 
ta hänsyn till enskilda objekt som åkerholmar eller skogsdungar. Det ska 
finnas utrymmet för vilda växter och djur på landsbygden. 

Den biologiska mångfalden och rent vatten är viktiga aspekter. Kultur-
bärande element i odlingslandskapet och äldre kulturmiljöer såsom ängs- 
och hagmarken bör värnas. Det är även viktigt att behålla strukturer och 
funktioner som vittnar om jordbrukslandskapets historia. Natur- och 
kulturmiljövärden på landsbygden bör beaktas i planeringen, det utgöra 
också en bas som attraktion för landsbygdsturism. 

Det är angeläget att behålla det öppna odlingslandskapet. Andelen ängs- 
och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras 
värden. För att öka möjligheten att röra sig i odlingslandskapet kan be-
trädor anläggas, gärna utmed vattendrag. Genom att värna befintliga stråk 
och utvecklas stråk kan såväl människor som djur ges möjlighet att röra 
sig i landskapet. 

Åkermark vid vattentornet, foto kommunens bildbank
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Tätort
En tätort definieras i Sverige som ett 
tätbebyggt område med minst 200 
invånare, där avståndet mellan husen 
är mindre än 200 meter samt där an-
delen fritidshusfastigheter understiger 
50 procent. Ängelholms kommun defi-
nierar större tätorter som tätorter med 
mer än 1 000 invånare, vilket innebär 
att det finns fem större tätorter i 
kommunen.

Landsbygd
Det finns olika sätt att definiera be-
greppet landsbygd. SCB definierar om-

råden utanför tätorter som landsbygd. 
Hussamlingar mellan 50-199 invånare 
benämns som småorter och tillhör ock-
så landsbygden. OECD definierar lands-
bygd som områden där befolkningstät-
heten är lägre än 150 personer/km2. 
Glesbygdsverket definierar landsbygd 
som orter med >45 min bilresa från en 
tätort om minst 3 000 personer. 

Sammanhållen bebyggelse
I plan- och bygglagen definieras sam-
manhållen bebyggelse som tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt en-
dast av en väg, gata eller parkmark.

Balans mellan stad och land
Skåne är den del av Sverige som har störst tätortstäthet. Befolkningen har 
ökat i Ängelholms tätorter under senare år, varav mest i centralorten. På 
landsbygden och i kommunens övriga orter har befolkning däremot sjun-
kit. Det visar att ett samspel mellan stad och land är viktigt. Ett samspel 
gör hela kommunen attraktiv att bo, besöka, leva och verka i. 

Det kan t ex handla om att utveckla kommunens serviceorter eller att 
skapa goda förbindelser mellan kommunens tätorter. Ängelholm ska 
verka för att utveckla varje plats identitet och roll, så att de kan utgöra 
attraktiva platser och stärka Skåne som helhet. Kommunen ska också 
främja utbytet mellan stad och land. Det skapar den mångfald och kom-
plexitet som krävs för att samhället ska vara långsiktigt uthålligt. 

För att skapa en levande landsbygd krävs nya tankesätt avseende markan-
vändningen av bebyggelse och landskapet, för att möjliggöra förändring 
och utveckling samtidigt som befintliga kvaliteter och värden värnas. 
Nytänkande, t ex genom ett föränderligt innehåll och funktion, kan bidra 
till flexibilitet. Förändringarna ska dock ske varsamt så att landskapets 
karaktär och natur-, kultur- eller ekonomiska värden inte försämras. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

FRÄMJA STADSLIVET I ÄNGELHOLMS CENTRALORT
För att skapa attraktivitet ska stadslivet i Ängelholms centralort främjas. En tät och blandad miljö bidrar 
till rörelse vid olika tider på dygnet. En tilltalande miljö eftersträvas, med blandade funktioner och 
möteplatser. God tillgång till kultur och mötesplatser bidrar till att skapa en stimulerande miljö.

STÄRKA DE STÖRRE TÄTORTERNA I KOMMUNEN SOM SERVICEORTER
De större tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp ska stärkas som
serviceorter. I dessa orter ska offentlig service i form av skola, bostäder för äldre och bibliotek finnas. 
De större tätorterna ska gå att nå med kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 

FRÄMJA MÖJLIGHETERNA ATT ARBETA, BO OCH VERKA PÅ LANDSBYGDEN
Ängelholm ser positivt på tillväxt i hela kommunen. Kommunen ska arbeta för att främja möjligheterna 
att arbeta, bo och verka på landsbygden. Tillkommande bebyggelse på landsbygden samt i mindre orter 
i första hand lokaliseras vid befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse. Kommunen ska verka för en god kollektivtrafik på landsbygden. En linjeläggning av 
skolskjutsar kan vara ett medel för det. En annan viktig förutsättning är tillgång till digital infrastruktur 
av god kvalitet. En översyn av sammanhållen bebyggelse ska genomföras.

VERKA FÖR ATT BYTEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT SKA VARA SMIDIGA
Kommunen ska verka för att byten mellan olika transportsätt ska vara smidiga, t ex genom möjlighet att 
parkera bilar och cyklar på strategiska platser för att byta trafikslag. 

STÄRKA DE GRÖNA NÄRINGARNA
Ängelholms ska stärka de gröna näringarna i kommunen, såsom jord- och skogsbruket. Kommunen ser 
positivt på ett miljöanpassat jordbruk. 

HA EN POSITIV INSTÄLLNING TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN
Kommunen ska ha en positiv inställning till entreprenörskap och idéer på landsbygden för att skapa en 
levande landsbygd. Landsbygds- och naturbaserad turism ska ges möjlighet att utvecklas. Flexibla 
synsätt kan bidra till att möjliggöra en positiv utveckling av landsbygden. 

EFTERSTRÄVA ETT SAMSPEL MELLAN STAD OCH LAND
Staden utgör en mötesplats och en arena för handel, kultur och nöje. Landsbygden erbjuder energi, mat, 
vatten, ekosystemtjänster, skogsproduktion, arbetskraft och rekreation. Ett samspel mellan stad och 
land ska eftersträvas, eftersom vi är starka tillsammans. Fysiskt kan samverkan stärkas genom kollektiv-
trafik, gång- och cykelvägar och digital infrastruktur. 

SAMVERKA FÖR ATT UTVECKLA GEMENSAMMA REKREATIONSKVALITETER
Kommunen ska samverka med övriga kommuner i familjen Helsingborg för att utveckla och knyta sam-
man gemensamma rekreationskvaliteter.

VERKA FÖR ATT BEFINTLIG KLASSNING AV JORDBRUKET REVIDERAS
I översiktsplan del 2 beskrivs klassningen av jordbruksmarken. Kommunen ska verka för att befintlig 
klassning av jordbruksmark revideras, eftersom den inte längre är aktuell.
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EN ARENA FÖR NÄRINGSLIVET

Ängelholm har cirka 5 000 företag, varav flertalet av dem är små och 
medelstora. Näringslivet har en stor branschbredd. De flesta företagen 
finns inom jord- och skogsbrukssektorn. Andra stora branscher är han-
del, juridik, ekonomi och teknik. Flest personer är sysselsatta inom vård- 
och omsorg, transport, handel, tillverkning och industri. 

Hållbar tillväxt
Översiktplanen ska ge förutsättningar för en ekonomisk tillväxt, sam-
tidigt som tillväxten ska vara långsiktigt hållbar genom en god hushåll-
ning av mark och vatten. Planen strävar efter att vara ett underlag för 
goda kommunikationer för att underlätta utvecklingen av näringslivet. 
Ängelholm har redan bra kommunikationer och de ska nyttjas för att 
skapa bra förbindelser via buss, tåg och flyg. Den nya tågstation i Bark-
åkra och öppnandet av tunneln vid Hallandsåsen förbättrar tillgänglighet-
en ytterligare. 

Sedan 2003 har miljötekniksektorn växt kraftigt. Gröna företag växer så 
det knakar. Miljöintresset har gett effekt i hur vi vanliga människor och 
hur företagen väljer produkter. Ekologisk mat ses numera som en fram-
tidsbransch. Svenska miljöteknikföretag är framgångsrika. Ängelholm 
ska främja ny miljöteknik och smarta lösningar för att nå de energimål 
som satts upp. Ny miljöteknik i kommunen kan locka nya företag, såsom 
företag inom ren teknik eller livsvetenskapsområdet. En grön tillväxt 
ska därför uppmuntras och Ängelholm ska vara en attraktiv plats för att 
starta, driva och utveckla företag inom miljöteknikområdet.

ESS och MAX IV 
Ängelholms kommun ska stödja utvecklingen av de nya anläggningarna 
European Spallation Source (ESS) och MAX IV i Lund, som kan bli 
några av världens största och mest avancerade forskningsanläggningar. 
Etableringen av de två forskningsanläggningarna innebär stora möjlighet-
er för Skåne. Anläggningarna kan bidra till spin-off-effekter såsom höjd 
konkurrenskraft för näringslivet, stärkt innovationsklimat, företagseta-
bleringar, ökad inflyttning av människor och stärka regionen som varu-
märke.

Mark för näringslivet
Företag söker sig idag i större utsträckning till centrala lägen. De efter-
frågar goda kommunikationer, god tillgänglighet och en kreativ miljö. 
Arbetskrafts- och kunskapsintensiva verksamheter i kommunen ska 
främst lokaliseras centralt och i kollektivtrafiknära lägen. Lokalisering av 
kontorsbebyggelse och verksamhetsområden ska främst ske i områden 
med goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik. Ytkrävande verksam-
heter ska främst lokaliseras i utkanten av orten. Vid logistikparken vid 
Tvärbanan kommer sannolikt olika former av logistikföretag etableras.

Läs mer

•   Etableringsstrategi
•   Destinationsstrategi
•   Strategi för arbete
     och verksamheter i   
     familjen Helsingborg

Ren teknik

Det engelska begrepp-
et clean tech kan 
översättas till ren tek-
nik på svenska. EU:s 
definition av clean 
tech är ”all ny teknik 
som är mindre skadlig 
för miljön än tillgäng-
liga alternativ”.

Se karta

• Plankartor/Bebyggelse
   /Verksamheter

Livsvetenskap

Det engelska begrepp-
et life science kan 
översättas till livsve-
tenskap på svenska. 
Det omfattar flera 
områden såsom bio-
logi, medicin, kemi, 
teknik och gene-
tik. Det är speciellt 
kombinationen av 
dessa fält som kan ge 
verkligt intressanta 
resultat.
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TECKENFÖRKLARING
Befintliga särskilda verksamhetsområden

 Nya särskilda verksamhetsområden

Transportintensiva verksamhetsområden bör placeras så att de kan 
försörjas med järnväg. Behovet av transporter av material bör minimeras 
och godstågstransporter med järnväg eftersträvas. Det är alltid svårt att 
lokalisera störande verksamheter. Det kan handla om allt från skjutbanor, 
motorsportanläggningar, energianläggningar till upplag av förorenade 
massor. Det är viktigt att ett regionalt samarbete sker kring denna fråga. 
Lokalisering måste ske så att påverkan blir så liten som möjligt när det 
gäller konflikter som buller, intrång i naturytor etc. Intill dessa ska inte 
bostäder lokaliseras.

Befintliga verksamhetsområden har olika karaktär och innehåll. Nytt-
jandegraden kan ses över. För att minimera transporter och verka för en 
trygg kommun eftersträvas en funktionsblandning. Det innebär att bo-
städer, arbetsplatser och icke störande verksamheter placeras i anslutning 
till varandra. Viss service vid arbetsplatserna eftersträvas. 

Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv
Ängelholm ska vara ett centrum för näringslivet. Ett kreativt näringslivs-
klimat eftersträvas, med en mångfald av branscher och verksamhetstyper. 
Mötesplatser och samverkan mellan samhälle, näringsliv och utbildnings-
väsendet ska bli fler. Befintliga företag ska ges goda förutsättningar att 
utvecklas och att expandera. Det skapar värden och bidrar till försörj-
ningsförmågan. Tillväxtfrämjande åtgärder kan vara ett sätt att arbeta 
för att skapa fler arbetstillfällen. Kommunen ska verka för att det skapas 
attraktiva mötes- och konferensanläggningar. 

Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för företagsetablering. Goda 
etableringsförutsättningar kan bidra till att skapa ett mångsidigt näringsliv. 
Befintliga kluster ska stärkas och nya ska kunna utvecklas. 
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Prioritera kunskapsintensiva företag
Ängelholms kommun arbetar för att bli en kunskapsstad, i enlighet 
med visionen i kraftsamling Ängelholm. Kommunen strävar efter att en 
växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt. Andelen med 
högskoleutbildning ska öka. Öppenhet för nya kunskaper ska finnas. 
Samverkan mellan näringsliv, lärocenter och kommunen kan utökas. 
Sjukhusområdet kan erbjuda en stor potential för kommande etablering 
av kunskapsintensiva företag. 

Entreprenörskap ger tillväxt
I Ängelholm är entreprenörskapet och innovationskraften central för en 
fortsatt förnyelse och tillväxt i regionen. Det är viktigt att alla grupper 
har möjlighet att starta företag. Nätverkande och samverkan med familj-
en Helsingborg är en väsentlig del för att tillhandahålla mötesplatser för 
detta. Därför ska det också finnas en öppenhet för näringslivets behov 
- både nuvarande och nya - med kreativt innovationsklimat och en god 
entreprenörsanda. Det kan vara en framgångsfaktor för kommunen. 

Tillgänglig handel
Handeln har haft en stark utveckling de senaste åren. Människor rör sig 
idag över allt större områden för att handla. Dagens handel har också fått 
nya förutsättningar genom en ökad e-handel. För att handeln ska etab-
leras på rätt ställe krävs en långsiktig hållbar planering. Handel ska kunna 
nås av alla. I handelsområden är både tillgängligheten och tryggheten 
viktig. Fysiska åtgärder kan förbättra tillgängligheten. God kollektivtrafik 
till handelsområden ger ett minskat resebehov. Nytillkommande handel 
ska därför främst lokaliseras vid befintliga handelsstrukturer, som ska ges 
möjlighet att utvecklas. En balans i handelsutbudet ska eftersträvas. När 

Storgatan, foto Nadia Abdellah

Se karta

• Plankartor/Bebyggelse
   /Handel
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det gäller handeln är samverkan med berörda aktörer viktig. En handels-
strategi håller på att tas fram för Ängelholms kommun.

Handeln i Ängelholm är främst koncentrerad till centralorten. Här finns 
en mix av olika butiker. Kommunen ska verka för att stärka stadskärnan 
för att skapa en levande stad i centralorten. Ett attraktivt och livaktigt
centrum är betydelsefullt för orten. Stadskärnan i centralorten ska ses 
som ett varumärke för Ängelholm och stärkas, eftersom det bidrar till 
stadens karaktär och liv. Här eftersträvas ett samlat och sammansatt ut-
bud med god tillgänglighet och ett attraktivt offentligt rum. City ska vara 
en mötesplats för alla. I strategiska lägen ska handel i bottenplan möjlig-
göras för att skapa ett levande centrum med rörelse dygnet runt.

Handelsområden
N

02 2 4 6
KILOMETER

Norra 
handelsområdetCentrala 

Ängelholm

Södra 
handelsområdet

Varalöv

Andelen externa handelscentra har ökat markant på senare tid i Sverige. 
Resorna till externa handelscenter görs till 90 procent med bil. Det ger en 
negativ effekt på miljön och gör handeln otillgänglig för de som inte har 
tillgång till bil. I värsta fall kan det utarma handeln i centrala lägen. I Äng-
elholm finns två externa handelsområden: Midgård och Varalöv. Vid Mid-
gård/Brännsborns center är den huvudsakliga inriktningen dagligvaror 
och volymhandel. Vid Åkerslund finns handel av hus och hemkaraktär 
samt bilförsäljning. I södra Ängelholm finns viss bilhandel och service. 
Vid Varalöv finns gårdsbutiker och varierade handelsstrukturer. Kollek-
tivtrafik finns mellan centrala Ängelholm och samtliga handelsområden. 
En utspridning av handel i industriområden ska undvikas. 

I kommunens tätorter finns ett begränsat utbud av handel. Närhandel 
med dagligvaror är viktig i de större tätorterna. Komplettering av bostäd-
er och att ge fler möjlighet att gå och cykla till den lokala handeln kan 

Externt handels-
område

Det finns idag ingen 
vedertagen definition
på vad som är extern-
handel. Ett handels-
område som är geo-
grafiskt skilt från den 
befolkningsmässigt 
största tätorten eller 
centralorten i kom-
munen samt är beläg-
et i ett trafikorienter-
at läge med närhet 
till regionalt vägnät 
är, enligt länsstyrel-
sen i Skåne, att be-
trakta som ett ex-
ternt handelsområde. 
Brännborns center/
Midgård och Varalöv 
utgör de externa 
handelsområdena i 
Ängelholm.
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få underlaget att öka och handlare att stanna kvar. Det kan ge, t ex äldre 
som då själva kan gå och handla, ett livsvärde.

Stärka besöksnäringen
Besöksnäringen utgör såväl en regional som en lokal styrka. Näringen har 
stor vikt både för turismen och tillväxten. Besöksnäringen är också viktig 
för handeln. Besöksnäringen i Ängelholm har tillsammans med familj-
en Helsingborg en internationell dragningskraft. Den ska stärkas för att 
vara mer levande vid alla tider på året. En beredning har arbetat med en 
vision för utveckling av turismnäringen i Ängelholms kommun. En plan 
för utveckling av besöksnäringen håller på att tas fram. Kommunen ska 
verka för att stärka turismsektorn och för att ge förutsättningarna  för en 
hållbar utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen ska arbeta för att förbättra tillgängligheten till besöksmålen
och utveckla vandringslederna i kommunen. Kommunen ska stödja etab-
leringen av näringar såsom boende. Rekreationskvaliteterna ska utvecklas 
kontinuerligt. En utvecklad kollektivtrafik är avgörande. Fortsatt samver-
kan inom familjen Helsingborg kan bidra till att utveckla de rekreations-
kvaliteter som finns över kommungränserna och för att marknadsföra det 
utbud som finns i regionen för att utveckla besöksnäringen.

En effektiv myndighetsutövning
Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare som investerar, driver verk-
samheter och producerar tjänster. Investeringar och samordning är en del 
av den fysiska planeringen. Vid prioriteringar måste den långsiktiga sam-
hällsnyttan stå i fokus. Det kan ske genom t ex kloka upphandlingar. Ett 
effektivt myndighetsutövande med tydlighet och god transparens prio-
riteras. Den kommunala verksamheten ska vara engagerad i att utveckla 
en attraktiv kommun och att erbjuda näringslivet en god service. 

den kreativa klassen alstrar en öppen 
och dynamisk miljö, som i sin tur drar 
till sig fler kreativa personer liksom 
affärsverksamhet och kapital. Han me-
nar att en stad bättre nyskapar sig ge-
nom att vara tilldragande för talanger 
av hög kvalitet än genom att ensidigt 
fokusera på infrastrukturprojekt som 
sportanläggningar, spektakulära bygg-
nader och shoppingcentra. 

Florida förespråkar alltså ett öppet 
samhälle baserat på de tre T:na: 
Teknologi, Talang och Tolerans.

Den kreativa klassen
Den kreativa klassen lanserades av den 
amerikanska professorn Richard Flo-
rida. Med begreppet avses en ny social 
klass, som har kreativiteten som främ-
sta redskap, i det moderna samhället. 

Richard Floridas forskning har utmynnat 
i teorin om att stadsområden med hög 
koncentration av högteknologi, konst-
närligt verksamma personer, ett stort 
inslag homosexuella och en grupp som 
han beskriver som ”high bohemians” 
står i samband med en hög nivå av eko-
nomisk utveckling. Florida menar att 
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STÄLLNINGSTAGANDEN

SAMVERKA FÖR ATT STÄRKA NÄRINGSLIVET
Kommunen och Ängelholms Näringsliv ska fortsätta samverka genom Familjen Helsingborg för att 
stärka näringslivet.

LOKALISERA VERKSAMHETSOMRÅDEN I KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LÄGEN
Nya verksamhetsområden ska främst lokaliseras i kollektivtrafik- och stationsnära läge. Arbets- och 
kunskapsintensiva verksamheter ska främst lokaliseras centralt och i kollektivtrafiknära lägen. Lokalise-
ring av kontorsbebyggelse och verksamhetsområden ska främst ske i områden med goda pendlingsmöj-
ligheter med kollektivtrafik. Ytkrävande verksamheter ska främst lokaliseras i utkanten av orter. Tran-
sportintensiva verksamheter bör lokaliseras så att de kan försörjas med järnväg. Störande verksamheter 
ska lokaliseras så att påverkan blir så liten som möjligt. Regional samverkan ska ske vid behov.

VERKA FÖR ATT ATTRAHERA FÖRETAG INOM MILJÖTEKNIKOMRÅDET
För att främja en hållbar tillväxt ska kommunen och Ängelholms Näringsliv verka för att attrahera före-
tag inom miljöteknikområdet i kommunen.

FRÄMJA ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV
Ängelholms kommun har idag ett mångsidigt näringsliv. Ett gott näringslivsklimat för bibehålla och för-
stärka mångfalden av branscher ska stimuleras. Befintliga verksamheter ska ges möjlighet att utvecklas. 

PRIORITERA KUNSKAPSINTENSIVA FÖRETAG
Kommunen ska eftersträva en ökad andel kunskapsintensiva företag, enlighet med visionen om kun-
skapsstaden i Kraftsamling Ängelholm. Samverkan mellan näringsliv, lärocenter och kommunen ska 
öka. 

FRÄMJA ENTREPRENÖRSKAP OCH KREATIVITET
Ängelholms attraktivitet som etableringsort ska stärkas och dess geografiska läge med god infrastruktur 
ska tas tillvara. Både kommunen och Ängelholms Näringsliv ska främja entreprenörskap och kreativitet. 

ETABLERA INGA NYA EXTERNA HANDELSOMRÅDEN I KOMMUNEN
Befintliga handelsområden ska stärkas, dess identitet utvecklas och tryggheten förbättras i samverkan 
med berörda aktörer, t ex Ängelholms Näringsliv och Brännborns center. Tillgängligheten till handels-
områden med kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska förbättras. Nya handelsetableringar ska 
lokaliseras i anslutning till befintliga handelsområden, centrumbildningar och torg. I strategiska lägen, 
såsom stationsområdet, ska handel och service möjliggöras i bottenplan. Nyetablering av handel ska fö-
reträdesvis ske i kollektivtrafik- och stationsnära lägen. Inga nya externa handelsområden ska etableras. 

STÄRKA BESÖKSNÄRINGEN
Ängelholm ska fortsätta utvecklas som en besöksort. Landsbygds- och naturbaserad turism ska ges 
möjlighet att utvecklas. Småföretagande ska värnas och nya företagare ska ges möjliighet att etableras. 
Besöksnäringen ska stärkas i samverkan med familjen Helsingborg. Kommunen ska verka för att till-
gängligheten med kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar förbättras. 
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UTVECKLING AV ÄNGELHOLMS 
IDENTITET

En av de viktigaste faktorerna för att skapa en attraktiv kommun är att 
utveckla det som är unikt och att bygga vidare på det som är positivt för 
orten. En utveckling av del lokala identiteten och varumärket stärker 
Ängelholms attraktionskraft. Det stärker också regionen, då den skapar 
mångfald och valmöjligheter. 

Vad människor upplever som attraktivt i sin livsmiljö är subjektivt och 
beror ofta på vilket skeede i livet man är. Valmöjligheten i form av t ex 
olika bostadsformer är en faktor som bidrar till att göra en ort attraktiv. 
Därutöver påverkar andra faktorer som skapar hög livskvalitetet: att-
raktiva och kreativa miljöer, närhet, trygghet, möjligheter till rekreation, 
kulturliv, god offentlig service, möjligheter till pendling, effektiva trans-
portsystem och en mångfald av människor. 

Det första steget av framtagandet av översiktsplanen handlade om att 
fånga Ängelholms själ med hjälp av metoden ”cultural planning”. Denna 
strategi om utvecklingen av Ängelholms identitet utgår ifrån resultatet av 
det arbetet.

Tillvarata havet, kusten och åarna
Ängelholm är en kuststad och många väljer att bosätta sig här eller be-
söka kommunen för att ha tillgång till vatten. Havet, stränderna, sjöarna 

Landskap vid  havet i Vejbystrand, foto Millan Hagström

Se karta

• Plankartor/Vatten/Hav, 
   sjöar och åar
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och åarna i kommunen är en allmän resurs som rymmer unika kvaliteter 
både i form av natur- och kulturvärden. Det blå strukturerna bidrar även 
till starka upplevelsevärden. De har stor betydelse för såväl friluftslivet, 
rekreationsmöjligheterna som för den biologiska mångfalden. 

Havet, sjöarna och vattendragen i kommunen är en viktig resurs som ska 
värnas. Kommande generationer ska också få möjlighet att njuta av dess 
värden. Tillgängligheten till kusten, stränderna och vattenområden ska 
bevaras och utvecklas. Här är det viktigt att tänka på tillgängligheten för 
alla. Vandringslederna i kommunen - t ex Kattegattleden, Lergöksrundan, 
Ottos runda och Skåneleden - ska utvecklas.

Havet och kusten
Många tar sig till kusten för att promenera, motionera, njuta av sol och 
hav eller bara för att se horisonten. Stranden är en viktig mötesplats, 
plats för sol och bad, bollsport, picknick och promenader. Ängelholms 
kustområde kan förstärkas genom nya funktioner och målpunkter för 
att stärka den kustrelaterade fritidsaktivitet som lockar besökare året om. 
Skäldervikens hamn ska stärkas mot Råbocka. Det ger möjligheter för 
rekreation och upplevelser.

Men kusten är också en begränsad resurs där många olika intressen och 
anspråk konkurrerar. Det finns en efterfrågan av kust- och vattennära 
bostadslägen, likväl som det finns en efterfrågan på bad- och båtplatser. 
Utveckling behöver ske utan att allmänhetens tillgång till kusten försäm-
ras och så att djur- och växtlivet inte drabbas. Havet är en hemvist för 
många olika arter. För en kustkommun som Ängelholm är det viktigt att 
havet mår bra och är rent, så att det går att bada i och att det marina livet 
kan leva i där. Ängelholm ska värna miljön i havet. Målet i Ängelholm 
är att friskt och levande hav som även kan nyttjas för fritidsaktiviteter 
och hamnverksamhet. Ett marint center, som kan bidra till att förmedla 
kunskap och intresse om de marina värden som finns i havet, skulle vara 
en tillgång för kommunen. 

Kusten är en inte bara en lokal resurs, utan även en regional resurs som 
är väl värd att värna. Tillgängligheten till de natur- och rekreationsvärden 
som finns vid kusten är viktiga även i ett regionalt perspektiv. 

Åarna
En nära vattenkontakt uppskattas av många. Ängelholm har, bl a genom 
Rönne å som slingrar sig genom kommunen, utmärkta möjligheter att 
tillgodose detta. Kommunen ska arbeta för att utveckla vattennära miljöer 
till goda vistelsemiljöer för allmänheten utmed ån. Tillgängligheten och 
möjligheten att få den vattennära kontakten kan skapas genom gångstråk 
nära vattnet. Därutöver kan attraktiva mötesplatser av olika karaktär 
värdesättas. 

Ängelholms kommun har påbörjat arbetet med att utveckla området 
kring Rönneå i staden och på landsbygden. Det handlar om att lyfta fram 

Mental karta

En mental karta är en 
geografisk term som 
avser en kartliknande 
bild av en plats som 
en person bär med 
sig i sin hjärna. Den 
mentala kartan varje 
individ har är således 
ytterst subjektiv då 
den är uppbyggd av 
en persons kunskap av 
faktiska platser samt 
dess rumsliga innehåll 
och organisation. En 
mental karta speglar 
varje persons individ-
uella uppfattningar 
och preferenser om 
olika platser. Det är 
vår mentala karta som 
oftast avgör för hur 
sannolikt det är att vi 
kan tänkas besöka 
eller att bosätta oss 
på en specifik plats.
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och förädla värdet av det för Ängelholmarna mycket viktiga vattendraget. 
Projektet omfattar även en bro över Rönne å vid Hembygdsparken.

Koppling mellan hav och stad
Ängelholms centralort är belägen ca två km från havet. Kopplingen 
mellan stad, land och kust behöver förbättras för att ge besökare känslan 
av att Ängelholm ligger vid havet. Ett led i det arbetet är utvecklingen av 
stationsområdet. Ett annat är förtydliga stadens närhet till havet, som en 
del av kraftsamling Ängelholm. Målet är att alla som bor i Ängelholm ska 
uppleva närheten till havet.

Närhet till kontinenten
Ängelholms har ett fördelaktigt geografiskt läge med närhet till både Hel-
singborg och kontinenten. Den goda infrastrukturen i kommunen i form 
av vägar, järnväg, buss och flyg gör det är lätt att förflytta sig. 

Kommunikationerna har förbättrats ytterligare när tågstationen i Bark-
åkra är på plats och tunneln i Hallandsåsen har öppnat. Förbindelserna 
till kontineten kommer förstärkas om det skapas möjligheter för resenär-
er att åka med höghastighetståg/snabbtåg till kontinenten och en fast för-
bindelse mellan Helsingborg och Helsingör för tåg- och vägtrafik anläggs. 

Livskvaliteten i fokus
Vardagslivet ska vara enkelt i Ängelholm. En god kommunal service är 
ett led i arbetet mot detta. I Ängelholms kommun ska det även finnas till-
gång till det som kan behövas på nära avstånd. Här ska du hitta sättet du 
vill bo på och det arbete som önskas. Det ska finns bra skolor som utgår 
från barnens perspektiv och det ska vara enkelt att pendla från bostaden 
till arbetet, skolan eller fritidssysselsättningen. Det finns ett gott utbud av 
idrotts-, grön- och rekreationsområden och varierade landskapstyper med 
hav, skog och slätt. 

Cultural planning
Cultural planning är en metod för att 
använda de kulturella resurserna i 
samhällsplaneringen. Metoden har ett 
humanistiskt synsätt och sätter män-
niskan i fokus. Den handlar om att 
beskriva det som är unikt för platsen, 
d v s fånga platsens själ. Metoden 
används för att beskriva det som är 
karaktäristiskt för en plats, att lyfta 
fram platsens kultur och att utveckla 
det som är platsens tillgång. 

”Samhällsutveckling med 
  kulturella förtecken”
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STÄLLNINGSTAGANDEN

STÄRKA ÄNGELHOLMS IDENTITET
Kommunen ska arbeta för att utveckla det som är unikt för kommunen och som bidrar till att ge ort-
erna dess karaktär. Varumärket och den lokala identiteten ska stärkas. 

VERKA FÖR ATT TILLVARATA HAVET, KUSTEN OCH RÖNNE Å
Kommunen ska verka för att ta tillvarata, tillgängligöra och synliggöra havet, kusten och Rönne å. En 
utveckling av leder, tillgänglighet till fritidsrelaterade upplevelser eller stråk vid åarna kan bidra till detta. 
Utvecklingen ska ske utan att påverka de marina värden som finns i havet med ett rikt djur- och växtliv 
negativt. 

FÖRBÄTTRA KOPPLINGEN MELLAN HAV OCH STAD
Ängelholms profil som en kustkommun ska stärkas. Utvecklingen av stationsområdet är ett exempel på 
ett projekt som väntas bidra till att förbättra kopplingen mellan hav och stad. Kommunen ska arbeta för 
att förtydliga staden närhet till havet. 

STÄRKA NÄRHETEN TILL KONTINENTEN
Närheten till kontinenten ska stärkas genom en utvecklad infrastruktur, vilket kan bidra till en utökad 
arbetsmarknad. När projekten med höghastighetståg och snabbtåg, Fermarn-Bält och HH-förbindelsen 
förverkligas kommer de att förbättra tillgängligheten. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET
En god livskvalitet ska t ex uppnås genom en god bebyggd miljö, blandade upplåtelseformer och funk-
tioner, tillgång till idrotts- och grönområden, utbud av kultur, bra skolor och mötesplatser. 
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GENOMFÖRANDE
Ängelholms långsiktiga utveckling behöver vara i fokus i alla frågor där 
beslut om investeringar inför framtiden tas. Ett helhetsperspektiv för 
samhällets utveckling och i linje med uppsatta mål ska finnas. Ansvars-
frågor och tidplan ska klargöras i ett tidigt skede och medel avsättas för 
såväl investeringar samt drift- och underhåll. Vid prioriteringar ska en 
bred diskussion föras och vid behov konsekvensanalyser genomföras. 
Den kortsiktiga nyttan måste väga mot långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar och ett brett samhällsekonomiskt perspektiv måste vara utgångs-
läget. Kommunens långsiktiga utveckling bör vara utgångspunkten på 
alla nivåer och vid varje enskild fråga. Översiktsplanen behöver därför 
förankras i kommunens huvuduppdrag, så att den blir ett dokument som 
används.

Samverkan en förutsättning
Den tvärsektoriella samverkan mellan kommunens huvuduppdrag, be-
redningar och bolag behöver förbättras så att framtida prioriteringar sker 
på ett samordnat sätt. En ökad samverkan bidrar till delaktighet, kunskap 
och engagemang. Arbete i nya konstallationer över och inom huvudupp-
dragsgränser, där flera olika kompetenser samverkar samt där både hårda 
och mjuka aspekter värderas, skapar förutsättningar för en god samhälls-
utveckling. En ständig utveckling av organisationer och arbetsprocesser 
krävs för att möta de nya utmaningar som uppstår i samhället. 

Samverkan med externa parter är nödvändig. Samverkan i familjen Hel-
singborg är ett bra exempel på ett fruktbärande samarbete över kommun-
gränserna. Regionala och gränsöverskridande samarbeten bidrar till ett 
bredare perspektiv och kan vara förutsättning för en se verkligheten i ett 
större perspektiv.

Förhållningssätt till kommande planering 
Utgångspunkten i planeringen i Ängelholm är en hållbar utveckling som 
ser till såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden. Kom-
munens värdegrund - öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara 
en utgångspunkt för planeringen.

Byggandet är marknadsstyrt och förutsättningarna för ny bebyggelse 
utgår ofta från en efterfrågan från enskilda människor eller företag, som 
ser till det område som de vill utveckla. Kommunen å sin sida ser verk-
ligheten utifrån ett bredare helhetsperspektiv på kommunens fortsatta 
utveckling. Det är därför viktigt att arbeta mot att skapa en gemensam 
och tydlig målbild och att alla strävar mot samma mål. En användning av 
markinnehav som både bidrar till en långsiktigt god utveckling av kom-
munen och är positiv för den kommunala ekonomin bör eftersträvas. 

En god planberedskap är också viktig för att förverkliga kommunens 
planer. Genomförandefrågorna behöver beaktas tidigt i processen. Det 
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är även betydelsefullt med en planering som kan möta nya utmaningar 
genom flexibilitet och anpassning. 

Samarbeten med olika aktörer behöver stimuleras och forum för dialog 
skapas i planeringen. Berörda parter engageras tidigt i planprocesser - 
byggherrar, exploatörer och byggföretag. Ett innovativt klimat, nyfiken-
het och nytänkande kan bidra till att skapa en hållbar kommun. 

Efterföljande planering
Ambitionen är att detta ska vara en långsiktig översiktsplan, en vision in-
för framtiden. Vissa av åtgärderna kommer troligtvis inte realiseras förrän 
långt in i framtiden. Men översiktsplanen utgör en arena och ger kom-
munen en målbild att fokusera på. Tanken är att översiktsplanen ska vara 
framåtsyftande och fungera för olika scenarion: oavsett om vi får en ökad 
befolkning eller en minskad befolkning. För att hålla planeringen rullande 
kommer översiktsplanen vid behov uppdateras genom ändring av över-
siktsplaner och tematiska tillägg till översiktsplanen. 
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Översiktsplanen för Ängelholm omfattar hela kommunen och 
anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen 
under de kommande årtiondena. Den ger vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den 
redan byggda miljön ska utvecklas. 

Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över 
den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms 
kommun. I översiktsplanen tydliggörs nationella och regionala mål 
samt kommunens samarbete med Region Skåne och familjen Hel-
singborg utgör en bas. I översiktsplanen utgör hållbarhetsaspekt-
erna en röd tråd.

Ängelholm ska utvecklas genom förtätning, samtidigt som de kul-
turhistoriskt värdefulla miljöerna bevaras. En blandad bebyggelse, 
som gärna är miljöanpassad, eftersträvas. En långsiktigt hållbar 
infrastruktur är målbilden. Ambitionen är att minska miljöbelast-
ningen och den gröna miljön ska utvecklas. Det ska vara möjligt 
att leva ett gott liv i kommunen. 

Översiktsplanen har tagits fram i en öppen process som grundats 
på en aktiv dialog med kommunala huvuduppdrag, organisationer, 
byalag, föreningar, myndigheter och allmänhet. 


