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SKYDD AV OMRÅDEN
Riksintressen
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse. Ett riks-
intresse kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat 
och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Det är områden eller objekt 
som, enligt miljöbalken, ska skyddas mot åtgärder som kan medföra 
påtaglig skada. 

Övriga allmänna intressen
Med allmänna intressen menas intressen som är gemensamma för hela 
eller delar av kommunen och dess invånare. De allmänna intressen som 
inte är riksintressen ska också så långt som möjligt skyddas mot påtaglig 
skada. Därutöver kan kommunen även välja att redovisa lokala intressen 
som är av betydelse för den fysiska planeringen. 

Hantering av riksintressen
Översiktsplanen kan sägas vara ett avtal mellan stat och kommun över 
hur riksintressena ska tillgodoses. Om ett område omfattas av flera 
riksintressen så går riksintresset för totalförsvaret först. Om ett område 
av riksintresse står inför oförenliga anspråk ska företräde ges till det som 
långsiktigt bäst främjar hushållningen av mark och vatten. Riksintressen 
där kommunens bedömning avviker från statens avseende t ex riks-
intressets omfattning och läge kan omprövas. 

Riksintressena i Ängelholm har beaktats i översiktsplanen. I de fall det 
finns olika intressen beskrivs det under respektive område, tillsammans 
med en avvägning mellan olika intressen. Värdebeskrivningar för respek-
tive riksintresseområde, tillsammans med kommunens ställningstagande, 
finns i den digitala kartan till översiktsplanen. 

En översyn av riksintresse kustzonen pågår.  

Plan- och bygglagen

Av översiktsplanen 
ska det framgå hur 
kommunen avser att 
tillgodose redovisade 
riksintressen och följa 
gällande miljökval-
itetsnormer.

Miljöbalken

De områden som anges 
i 4 kap 2-8 § är med 
hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som 
finns i områdena i sin 
helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag 
och andra ingrepp i 
miljön får komma till 
stånd endast om det 
inte möter något hinder 
enligt 4 kap 2-8 § och 
om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas na-
tur- och kulturvärden.

Riksintressen
Det finns två olika sorters riksintres-
sen, dels sektorsvisa intressen som 
anges i miljöbalkens tredje kapitel och 
dels geografiskt utpekade områden 
som anges i miljöbalkens fjärde 
kapitel. 

Områdena i  det tredje kapitlet har 

pekats ut genom en process mellan 
länsstyrelsen, andra statliga verk och 
kommunen. Dessa är inte statiska, 
utan kan ändras då förhållanden för-
ändras eller ny kunskap finns. Om-
råden i det fjärde kapitlet är redan 
namngivna i lagen och därmed fast-
ställda av riksdagen.
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NATURMILJÖ
I Ängelholms finns fler värdefulla naturområden som har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden och som ska beaktas i all planering.

Riksintresse för naturvård
Naturvårdsverket redovisar områden som bedöms vara av riksintresse för 
naturvård. I Ängelholms kommun finns tre områden som är av riksin-
tresse för naturvården: Hallandsåsen, Rönneås dalgång Ageröds mosse 
och Ängelholms strandskog. Områdenas naturvärden bedöms av läns-
styrelsen kunna påverkas negativt av bl a bebyggelse.

Hallandsåsen
Hallandsåsen är ett representativt odlingslandskap, med lång hävdkonti-
nuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar och öppen 
hagmark finns art- och individrika samhällen med arter. Matkroksmossen 
och Djurholmamossen bildar tillsammans ett myrkomplex. Andra värde-
fulla våtmarker är kärr och välvd mosse. Ängelholms kommun har inte 
för avsikt att vidta åtgärder som påtagligt äventyrar riksintressets värden. 

Rönne ås dalgång, Ageröds mosse
Dalgången är ett representativt odlingslandskap i slätt- och skogsbygd 
samt naturbetesmarker. Här finns art- och individrika växtsamhällen. Ån 
har limnologiska värden av skilda slag. Havsöring och lax vandrar upp i 
vattendraget och dess biflöden. Här finns även sandkrypare. Ängelholms 
kommun har inte för avsikt att vidta åtgärder som påtagligt äventyrar 
riksintressets värden. 

Ängelholms strandskog
Området mellan Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade 
kustdyner, som är bevuxna med tallskog. Innanför dynerna vidtar en 
sänka med sumpskog. Ängelholms kommun har inte för avsikt att vidta 
åtgärder som påtagligt äventyrar riksintressets värden.  

Natura 2000
Natura 2000-områden är också ett riksintresse. Natura 2000 är ett nätverk 
av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Det omfattar områden som 
innehåller tillräckligt av de naturtyper och arter som listas i EU:s fågel-
direktiv eller art- och habitatdirektiv. Anledningen till att de skapats är 
för att dess fortsatta förekomst ska säkras. Tillstånd krävs för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. I Ängelholms kommun finns sex 
Natura 2000-områden: Djurholmamossen, Jonstorp-Vegeåns mynning, 
Nordvästra Skånes havsområde, Skälderviken, Århultsbäcken och Ängel-
holms kronopark.

Djurholmamossen
Mossen är belägen på Hallandsåsen och består av högmossar, öppna 

Natura 2000 i 
Ängelholm

•   Djurholmamossen
•   Jonstorp-Vegeåns 
     mynning
• Nordvästra Skånes 

havsområde    
• Skälderviken
•   Århultsbäcken
•   Ängelholms krono-
     park

Riksintressen för 
naturvård i Ängelholm

•   Hallandsåsen
•   Rönne ås dalgång, 
     Ageröds mosse
•   Ängelholms strand-
     skog

Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden samt fysisk 
miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän 
synpunkt på grund av 
deras naturvärden ska 
så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som på-
tagligt kan skada natur- 
och kulturmiljön. 

Se karta

• Riksintressen/Riksin-
   tresse naturvård
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välvda mossar, kärr, gungflyn och en skogsbevuxen myr. Området har 
stor betydelse för de hydrologiska förhållanden och för djurlivet på åsen. 
Ängelholms kommun har inte för avsikt att vidta åtgärder som påtagligt 
äventyrar värdena i Natura 2000-området.  

Jonstorp-Vegeåns mynning
En mindre del av Natura 2000-området Jonstorp-Vegeåns mynning är 
belägen i Ängelholms kommun. Området består av grunda bottnar, som 
utgör lek- och yngelplatser för fisk, och flacka stränder. Kring mynningen 
finns utbredda vassområden. Ängelholms kommun har inte för avsikt att 
vidta åtgärder som påtagligt äventyrar värdena i Natura 2000-området.  

Nordvästra Skånes havsområde
Regeringen har 2016 tagit beslut om att inrätta ett Natura 2000-område 
för sjöfågel och tumlare. Området har en varierad bottenfauna och utgör 
ett viktigt lekområde för torsk. Det förekommer ett betydande antal av 
rastande/övervintrande änder och området är särskilt viktigt för sjöorre 
och svärta. Tumlare förekommer under hela året och i högst antal under 
det varmare halvåret. Knubbsäl är vanligt förekommande, men det finns 
även gråsäl. Ängelholms kommun har inte för avsikt att vidta åtgärder 
som påtagligt äventyrar värdena i Natura 2000-området.

Skälderviken
Den södra delen av kusten är ett särskilt skyddsområde enligt fågeldirek-
tivet, som delvis överlappar ett område av gemenskapsintresse enligt 
habitatsdirektivet. Området är uppdelat i tre delar: det östra som består 
av sanddyner och sanddungar, det västra som består av en åmynning med 
sandbankar och en mindre halvö. Här finns sällsynta växter och området 
är av stor betydelse för fågellivet. Ängelholms kommun har inte för av-
sikt att vidta åtgärder som påtagligt äventyrar värdena i Natura 2000-om-
rådet.  

Århultsbäcken
Bäcken är belägen norr om Västersjön och rinner genom en djup ravin. 
Området är bevuxet med lövskog, som tidvis översvämmas. Här finns en 
kontinuitet av träd av olika åldrar och förekomst av livsmiljöer för lavar, 
mossor, svampar och insekter. Ängelholms kommun har inte för avsikt 
att vidta åtgärder som påtagligt äventyrar värdena i Natura 2000-området.  

Ängelholms kronopark
Parken är belägen strax utanför Ängelholms tätort och används för fri-
tids- och rekreationsändamål. På 1500-talet genomfördes en omfattande 
trädavverkning, vilket resulterade i ett öppet landskap. Det gav upphov 
till problem med vinderosion och sandflykt. De äldsta delarna av skogen 
är från denna tid. Idag består området av sandbankar, dyner, barr- och 
lövsumpsskogar. Här finns ett rikt djurliv med fågel, grod- och kräldjur. 
Ängelholms kommun har inte för avsikt att vidta åtgärder som påtagligt 
äventyrar värdena i Natura 2000-området.  

Miljöbalken

Stora mark- och vatten-
områden som inte alls 
eller endast obetydligt 
påverkade av exploate-
ringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön ska så 
långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka om-
rådenas karaktär.

Se karta

• Riksintressen/Natura 
   2000
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Naturreservat
Mark- eller vattenområden kan förklaras som naturreservat antingen av 
länsstyrelsen eller kommunen. Syftet med naturreservaten är att bevara 
den biologiska mångfalden, den värdefulla naturmiljön eller att tillgodose 
området för friluftslivet. Områden som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa en värdefull natur- eller livsmiljö för skyddsvärda arter får 
också förklaras som naturreservat. I Ängelholm finns fem naturreservat: 
Djurholmamossen, Hålebäcksröd, Magnarps strandmarker, Prästängen 
och Ängelholms strandskog. Ängelholm ska verka för att öka antalet na-
turreservat. Kronoskogen bör i framtiden utpekas som ett naturreservat.

Djurholmamossen
Djurholmamossen är en av få bevarade högmossar i Skåne. Det finns 
öppna mossor, laggkärr, barr- och lövsumpskogar i mossen på Hal-
landsåsen. Det är en riktig vildmark där du möter få människor och där 
man kan njuta av skogens stillhet. Miljön lockar bl a orrar och tjäder. Det 
finns vandringsstigar i delar av reservatet och ett högt utkikstorn i anslut-
ning till den öppna mossen.

Hålebäcksröd
Hålebäckseröd är beläget drygt tre kilometer norr om Hjärnarps kyrka, 
på Hallandsåsen. Landskapet omkring Hålebäckseröd är omväxlande och 
utgörs av barrskog, lövskog, åker och betesmark. Nordväst om reservatet 
ligger en nyckelbiotop med vidkroniga, grova bokar och stora hydrolo-
giska värden. Hålebäckseröds läge intill en nyckelbiotop gör att det finns 
större möjligheter att arter hittar och sprider sig till naturreservatet.

Bokskog, foto Jessica Krantz

Se karta

• Underlag/Naturmiljö/
   Naturreservat

Naturreservat i 
Ängelholm

•   Djurholmamossen
•   Hålebäcksröd
•   Magnarps strand-
     marker
•   Prästängen
•   Ängelholms strand-
     skog
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Magnarps strandmarker
Magnarps strandmarker är belägen en km söder om Vejbystrands hamn. 
Reservatet är ett långsträckt område utmed kusten. I den norra delen 
består det av en sandhed med både våta och torra partier. I den södra 
delen finns klapperstensvallar och en lågvuxen strandskog. Strandlinjen är 
stenig och täckt med ganska stora stenar. En liten vik i den steniga kusten 
nära Vejbystrand kallad Gubbahålan används som badplats. 

Prästängen
Naturreservatet vid Prästängen ligger nära Tåstarp. Reservatet ska vittna 
om hur vissa delar av lerslätten kunde se ut på tidigt 1800-tal. Området är 
3 hektar stort och är idag mer ekhasselskog än en äng.

Ängelholms strandskog
Strandskogen består av sandstranden med sanddyner och tallskog. Den är 
ett populärt friluftsområde, som nyttjas som badplats och strövområde. 
Strandskogen är ett unikt naturområde, nordvästra Skånes enda samman-
hängande dynlandskap.

Naturminnen
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras 
som naturminne, på samma sätt som ett naturreservat. Det är inte känt 
om det finns några naturminnen i Ängelholms kommun.

Djur-, växt- och biotopskydd
Länsstyrelsen eller kommunen kan för en djur- eller växtart inom ett visst 
område meddela föreskrifter som inskränker på rätten till jakt eller fiske 
eller allmänhetens och markägarens rätt att uppehålla sig där. 

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden 
i jordbruksmark utgör generellt biotopskydd: stenmurar, odlingsrösen, 
åkerholmar, småvatten, våtmarker, naturliga bäckfåror, öppna diken, 
pilevallar och alléer i jordbrukslandskapet. Jordbruksverket har tagit fram 
förslag på ändringar i det generella biotopskyddet. 

Länsstyrelsen får förklara kärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetes-
marker som biotopskyddsområden. Biotopskyddet gäller inte i anslut-
ning till bebyggelse uppförd innan 1994, då biotopskyddet inträdde, eller 
om det finns lagakraftvunnen detaljplan för området. Länsstyrelsen eller 
kommunen kan meddela dispens från föreskrifter vid särskilda skäl. 

I Ängelholm utgör Rössjön fågelskyddsområde. Ängelholms kommun 
innehåller även fler skogliga bioptopskyddsområden. 

Artskydd
En artskyddsförordning finns i Sverige för att skydda svenska och inter-
nationellt hotade arter. Länsstyrelsen får meddela dispens mot artskydds-
förordningen. 

Fågelskyddsområden i 
Ängelholm

•   Rössjön

Generellt biotopskydd

•   Stenmurar
•   Odlingsrösen
•   Åkerholmar
•   Småvatten
•   Våtmarker
•   Naturliga bäckfåror
•   Öppna diken
•   Pilevallar i jordbruks
     landskapet
•   Alléer i jordbruks-
     landskapet

Se karta

• Underlag/Naturmiljö/
   Djur- och växtskydds-
   områden och biotop-
   skydd
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Nationellt särskilt värdefulla vatten
Ca 100 vattenmiljöer i Skåne bedöms vara nationellt särskilt värdefulla. 
De har höga värden av naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer i eller i an-
slutning till vatten. Dessa vattenmiljöer ska på sikt få ett långsiktigt skydd. 
I Ängelholm är tre vattenområden nationellt särskilt värdefulla: Pinnån, 
Rönne å och Rössjöholmsån/Rössjön/Västerssjön.

Pinnån
Näringsfattig meandrande å med rik bottenfauna. Fina områden för lek 
och uppväxt av havsvandrande lax och öring. 

Rönne å
Rönne å är Skånes näst största å, näringsrik och meandrande med en 
lång sammanhängande strömsträcka och naturliga forsar. Längs ån finns 
översvämningsmarker, nerskurna partier, raviner med rikkärr, strandvege-
tation och skog. Ån är Sveriges bästa laxförande vattendrag och hyser ett 
stort antal fiskarter. Tjockskalig målarmussla har hittats i Rönneås huvud-
fåra. Rönne å ingår i fisk- och musseldirektivet.

Rössjöholmsån/Rössjön/Västersjön
Fina områden för lek och uppväxt av lax och öring samt lek av flodnejon-
ögon. Tjockskalig målar- och flodpärlmussla har hittats i Rössjöholmsån.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Ekologiskt särskilt känsliga områden kan vara skogar, fodermarker, 
våtmarker, sjöar, vattendrag och havsmiljöer. Sällsynta, hotade arter och/
eller biotoper är ett av de viktigaste kriterierna för ett ekologiskt särskilt 
känsligt område. Områdena ska så långt som möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan skada naturmiljön. De ekologiskt känsliga områdena som 
finns i kommunen omfattas av Ängelholms naturvårdsprogram.

Strandskydd
Strandskydd råder vid havet och kring sjöar och vattendrag. Syftet är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. De skyddade områdena är 
generellt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet.
Även undervattensmiljön inkluderas. 

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet från 
100 meter till 300 meter för att tillgodose strandskyddets syften. Strand-
skyddet i Ängelholms kommun har utökats, så att det även omfattar 
ett skogsområde vid Björkhagen och vattenområdet har fått ett utökat 
strandskydd till 300 meter för kommunens kuststräcka. Därutöver har 
strandskyddet ändrats från fast till flytande på vissa ställen. 

I översiktsplanen har kommunen möjlighet att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s k LIS-områden. Inga LIS-om-
råden pekas ut i Ängelholms kommun.

Se karta

• Underlag/Vatten/
   Nationellt och region-
   alt värdefulla vatten

Se karta

• Plankartor/Vatten/
   Strandskydd

Nationellt särskilt 
värdefulla vatten i 
Ängelholm

•   Pinnån
•   Rönne å
•   Rössjöholmsån/
     Rössjön/Västersjön
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FRILUFTSLIV
Ängelholm har flera områden för friluftslivet som har betydelse för folk-
hälsan, bidrar till livskvalitet och ger en social dimension till naturvärden. 

Riksintresse för friluftsliv
Naturvårdsverket redovisar områden som bedöms vara av riksintresse för 
friluftslivet. I Ängelholm finns ett område utpekat som riksintresse för 
friluftslivet: Bjärekusten-Skälderviken. 

Länsstyrelsen har framfört att det är möjligt att bygga inom riksintresse-
området om hänsyn till riksintressenas värden tas. Ängelholms kommun 
förutsätter att riksintresset inte utgör hinder mot en naturlig bebyggelse-
utveckling för samhällena i området. 

Bjärekusten-Skälderviken
I området finns natur- och kulturföreteelser, säregen omväxlande och 
tilltalande landskapsbild. Här finns goda förutsättningar för vandring, 
strövande, cykling, promenader, bad, båtliv, natur- och kulturupplevelser, 
fritidsfiske, fågelskådning och ridning. 

Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden samt fysisk 
miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän 
synpunkt med hänsyn 
till friluftslivet ska så 
långt möjligt skyddas
mot åtgärder som på-
tagligt kan skada 
natur- och kultur-
miljön. Behovet av 
grönområden i och i 
närheten av tätorter 
ska särskilt beaktas.

Skäldervikens hamn, foto Jessica Krantz
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Jordbruk och bebyggelseexploatering ska ske med stor hänsyn till na-
tur- och kulturmiljövården, enligt länsstyrelsen. Åtgärder, verksamheter 
och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt 
hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet, liksom negativ 
visuell inverkan av t ex master och vindkraft. 

I översiktsplanen pekas utbyggnadsområden vid Barkåkra, Magnarp och 
Parallelltrapetsen samt utredningsområde vid Valhallskogen ut inom riks-
intresset för friluftsliv. 

I Barkåkra planeras en blandstad bestående av boende, arbete, service 
och rekreation nära beläget tågstationen i Barkåkra. För att skapa resan-
deunderlag till stationen planeras bebyggelse både väster och öster om 
järnvägen. Det finns kollektivtrafik i området samt gång- och cykelvägar 
planeras. Området är beläget med nära flygplatsen. Det ligger även nära 
den handel och service som finns i Skälderviken och Valhall Park samt 
som kan komma till stånd vid planerad bebyggelse i Barkåkra. Delar av 
området utgör idag åkermark. 

Gröna kilar och utblickar ska säkerställas. Utbyggnaden ska ske utan att 
äventyra tillgängligheten till kusten. Planerad bebyggelse är lokaliserad 
bakom redan befintlig bebyggelse utmed kusten. Bebyggelsen anses 
motiverad med hänsyn till det kollektivtrafik- och stationsnära läget, 
vilket stödjer ett hållbart resande. Vid planering och utbyggnad av om-
rådet ska hänsyn till riksintresset, gröna kilar och utblickar tas för att inte 
utgöra någon betydande påverkan på riksintresset. Det finns en fördjupad 
översiktsplan för Barkåkra, som ersätts med denna översiktsplan.

Magnarp utgör en av kommunen större tätorter och ska därför ges 
möjlighet att utvecklas, bl a genom förtätning. Utbyggnadsområdet vid 
Parallelltrapetsen, som redan är detaljplanelagt, utgör en förtätning av 
centralorten. Utredningsområdet vid Valhallskogen, som idag utgör ett 
grönområde, pekas ut för att förtäta och utveckla Skälderviken. 

Riksintresse för rörligt friluftsliv
De områden som är riksintresse för det rörliga friluftslivet är utpekade 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Bestäm-
melserna utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, för det 
lokala näringslivet eller de anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
 
Ängelholms kommun anser att riksintresset för rörligt friluftsliv bör ses 
över i samverkan med kommunen, då delar av det inte används för rörligt 
friluftsliv längre. Det gäller bl a områdets storlek, värden och rekom-
mendationer. Ängelholms kommun förutsätter att riksintresset inte utgör 
hinder mot en naturlig bebyggelseutveckling för samhällena i området. 

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsade kustområden är utpekat 
som riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom detta område ska turismens 

Riksintressen för 
rörligt friluftsliv i 
Ängelholm

•   Kullaberg och
     Hallandsåsen med  
     angränsande kust-
     områden

Se kartor

• Riksintressen/Riksin-
   tresse friluftsliv,
• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder

Riksintressen för 
friluftsliv i Ängelholm

•   Bjärekusten-Skälder-
     viken
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och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra in-
grepp i miljön. Länsstyrelsen har framfört att det med hänsyn till riksin-
tressenas värden är möjligt att bygga inom föreslaget område. 

I översiktsplanen pekas utbyggnadsområden vid Barkåkra, Hjärnarp, 
Margaretetorp, Magnarp, Parallelltrapetsen, Vejbystrand samt utred-
ningsområden vid Valhallskogen och Västersjön ut inom riksintresse för 
rörligt friluftsliv. Avvägningen mellan olika intressen gällande Barkåkra, 
Magnarp, Parallelltrapetsen och Valhallskogen beskrivs under riksintresset 
för friluftslivet på sidorna 13-14. Hjärnarp och Vejbystrand utgör två av 
kommunen större tätorter och ska därför ges möjlighet att utvecklas, bl a 
genom förtätning. Likaså Margaretetorp. Områdena vid Västersjön pekas 
ut för att ge landsbygden möjlighet att utvecklas.

Riksintresse för kustzonen
Skånes kustzon innehåller betydande natur-, kultur- och rekreations-
värden i ett lokalt, regionalt och ett nationellt perspektiv. 

En översyn av riksintresse kustzonen pågår. Ängelholms kommun förut-
sätter att riksintresset inte utgör hinder mot en naturlig bebyggelseutveck-
ling för samhällena i området. 

Kustzonen och Sandskogen
Kusten mellan Hallandsgränsen och Höganäs omfattas. I nordväst sticker 
två urbergshorstar ut i havet vid Kullaberg och Hovs hallar med drama-
tiska branter. Mellan horstarna ligger Skälderviken med flacka stränder 
och omfattande strandängar. På den sandiga marken uppstod sanddrift 
på 1700-talet efter alltför hårt nyttjande av marken. Därför planterades 
tall. Idag finns en större tallskog och kustnära dyner, av morfologiskt 
intresse. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att komplettering av bebyggelse främst 
bör lokaliseras på insidan av etablerad kustbebyggelse. Kustzonen har så 
pass stora värden att alternativ lokalisering är att föredra om förutsätt-
ningar finns. I äldre fritidshusområden, som vid Ängelholms strandbad, 
bör hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen.

I översiktsplanen pekas utbyggnadsområdena Barkåkra, Parallelltrapetsen, 
bebyggelse vid tätorten Magnarp/Vejbystrand samt utredningsområde 
vid Valhallskogen ut i riksintresset. Avvägningen mellan olika intressen 
beskrivs under riksintresset för friluftslivet och det rörliga friluftslivet på 
sidorna 13-15. 

Se kartor

• Riksintressen/Riksin-
   tresse friluftsliv/riks-
   intresse rörligt frilufts-
   liv,
• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder

Riksintressen för 
kustzonen i Ängelholm

•   Kustzonen och Sand-
     skogen

Se kartor

• Riksintressen/Riksin-
   tresse kustzonen,
• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder
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Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden samt fysisk 
miljö övrigt som har 
betydelse från allmän 
synpunkt p g a deras 
kulturvärden ska så 
långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som på-
tagligt kan skada natur- 
och kulturmiljön.

Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer i 
Ängelholm

•   Barkåkra/Skeppar-
     kroken/Ängeltofta
•   Ausås
•   Gånarp
•   Rössjöholm
•   Sanatoriet i Vejby
     strand
•   Skillinge/Össjö
•   Spannarp
•   Strövelstorp
•   Vegeholm
•   Ängelholm
•   Skånelinjen/Per 
     Albin-linjen
•   Rönne å

Se karta

• Underlag/Kulturmiljö/
   Regionalt kulturmiljö-
   program

KULTURMILJÖ
Ängelholm har flera viktiga kulturmiljöer, som ska beaktas i planeringen. 
De ger en inblick i historien och skildrar dess utvecklingsskeden.

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksantikvarieämbetet ansvarar för att peka ut kulturmiljöområden som 
riksintressen. Ängelholms kommun har inga områden som är utpekade 
som riksintressen för kulturmiljövård. En studie kring ”Fördjupat och 
förbättrat kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens intresse - Rönne å ett 
riksintresse för kulturmiljövården” pågår. 

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Länsstyrelsen har tagit fram ett kulturmiljöprogram och i det program-
met har särskilt värdefulla kulturmiljöer pekats ut. I Ängelholm är tolv 
områden utpekade: Barkåkra/Skepparkroken/Ängeltofta, Ausås, Gånarp, 
Rössjöholm, sanatoriet i Vejbystrand, Skillinge/Össjö, Spannarp, Strövel-
storp, Vegeholm, Ängelholm, Skånelinjen/Per Albin-linjen och Rönne å. 

Barkåkra/Skepparkroken/Ängeltofta
Områdets kulturhistoriska intresse är knutet till de förhistoriska lämning-
arna, odlingslandskapet och en av kustnäringen präglad bebyggelsemiljö. 
Den före detta F 10-anläggningen i Barkåkra tydliggör krigsmaktens 
utveckling under efterkrigstiden.

Ausås
Ausås har bibehållit sin äldre prägel av radby och är ett gott exempel på 
skånsk kyrkby. Prästgården med de omkringliggande byggnaderna har ett 
högt kulturhistoriskt värde. Av stor betydelse för det agrarhistoriska vär-
det är möllan med sin synliga placering i landskapet. Även missionshuset 
och skolan är viktiga inslag i bymiljön.

Gånarp
Området uppvisar en landskaps- och bebyggelsemiljö där skiftestidens 
odlingslandskap och byggnadsskick fått leva vidare in i nutiden. De väl 
bibehållna äldre byggnaderna och de öppna odlingsmarkerna är värde-
fulla delar av miljön.

Rössjöholm
Rössjöholmsområdet belyser skogsbygdens godslandskap. Betydelsefulla 
element i herrgårdsmiljön är huvudanläggningen med tillhörande jord-
bruk, torp och arrendegårdar, skogsmarkerna, kyrkan samt kvarnbygg-
naden.
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Sanatoriet i Vejbystrand
Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. 
Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. 
Arkitekturen är exempel på de ideal som var rådande för den tidens vård-
inrättningar. Byggnaderna tillsammans med parken och strandområdet 
utgör en väl sammanhållen miljö.  

Skillinge/Össjö
De agrar- och arkitekturhistoriska intressena är väl företrädda inom om-
rådet. Herrgårdarnas väl bibehållna bebyggelse har liksom det godspräg-
lade landskapet ett stort bevarandevärde. 

Spannarp
1700- och 1800-talens odlingslandskap av herrgårdskaraktär med vid-
sträckta fält är mycket påtagligt. Betydelsefulla för miljön är den väl-
bevarade herrgårdsanläggningen, alléerna, parken och det öppna odlings-
landskapet.

Strövelstorp
Strövelstorp är ett exempel på 1800-talet skiftade byar som fungerade 
som sockencentrum med kyrka, prästgård och fattighus. Från samma tid 
är sparbanken, senare kommunalhus. Missionshuset är ett tydligt exempel 
på den frikyrkliga rörelsen under tidigt 1900-tal.

Vegeholm
Området representerar ett godslandskap med månghundraårig kontinui-
tet i bebyggelsen. Vegeholm uppvisar en komplett godsmiljö där stor-
driften med åkerbruk och betesmarker, sandflyktsplanteringar, vägsträck-
ningar och alléer är av kulturhistorisk betydelse. Genom de i modern tid 
bevarade båda holmarna åskådliggörs ett för de skånska sätesgårdarna 
typiskt system med närliggande man- och ladugård.

Ängelholm
Ängelholm bevarar delvis karaktären av 1800-talets stadsmiljö. Av be-
tydelse för miljön är såväl det äldre gatumönstret som tomternas storlek 
och form samt de äldre byggnadernas placering och utseende. Rådhuset, 
tingshuset och kronohäktet är betydelsefulla administrativa byggnader. 
Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station
och tillhörande byggnader vittnar om en viktig utveckling av staden. 

Skånelinjen/Per Albin-linjen
Skåneleden/Per Albin-linjen utgör ett kulturmiljöstråk, som sträcker sin 
längs med hela kusten utmed Skälderviken. Försvarslinjen är en unik 
företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.
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Rönne å
Rönne ås sanka strandängar, med naturlig översilning under vinter-vår, 
har under mycket lång tid utnyttjats för bete. Det är av stort värde att 
denna hävd fortsätter. 

Därtill finns flera anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats för 
olika processer och i de flesta fall varit direkt avgörande för verksam-
hetens lokalisering. Verksamheter direkt relaterade till Rönne å har ett 
särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse för upple-
velsen och förståelsen av landskapet. 

Kulturreservat
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat för att 
bevara värdefulla kulturlandskap. I Ängelholm finns inga kulturreservat 
utpekade.

Byggnadsminnen
Regeringen kan förklara en byggnad, park eller annan anläggning som 
tillhör staten som byggnadsminne om den är synnerligen märklig genom 
sitt eller omgivningens kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen kan också 
förklara en byggnad, park eller annan anläggning som byggnadsminne 
om den har ett stort kulturhistoriskt värde. I Ängelholm finns två bygg-
nadsminnen: Ausås prästgård och Össjö herrgård. 

Fornlämningar
En fast fornlämning får inte förändras, skadas eller tas bort utan läns-
styrelsens tillstånd. Till en fornlämning hör ett tillräckligt stort område 
som behövs för att bevara fornlämningen. Den kan antingen finnas på 
land eller på sjöbotten. Ett projekt pågår i kommunen för att lyfta fram 
fornminnen.

Kyrkor och begravningsplatser
De kulturhistoriska värdena i alla kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga 
inventarier och begravningsplatser som Svenska kyrkan ägde när kyrka 
och stat skiljdes åt år 2000 är skyddade enligt lagen om kulturminnen 
m m. De ska vårdas samt underhållas så att dess kulturhistoriska värde 
inte minskas och så att dess utseende eller karaktär inte förvanskas. De 
kyrkor som är uppförda före 1940 behöver tillstånd från Länsstyrelsen 
för att väsentligt ändras enligt kulturminneslagen. 

Landskapsbildskydd
Länsstyrelsen kan förorda att nybyggnad, upplag eller annat företag inte 
får utföras utan länsstyrelsen tillstånd, om ett sådant företag i väsentlig 
mån kan skada landskapsbilden. I Ängelholm omfattas två områden av 
landskapsbildsskydd i den nordvästra delen av kommunen. Länsstyrelsen 
har inlett en revidering av landskapsbildsskyddsområden i Skåne. 

Byggnadsminnen
 i Ängelholm

•   Ausås prästgård
•   Össjö herrgård

Se karta

• Underlag/Kulturmiljö/
   Byggnadsminnen

Se karta

• Underlag/Kulturmiljö/
   Fornlämningar

Se karta

• Underlag/Grönstruk-
   tur/Landskapsbilds-
   skydd
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Äldre bebyggelse vid Smedjegatan, foto Jörgen Alström
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INFRASTRUKTUR
Infrastrukturen har naturligtvis en stor betydelse för tillgängligheten till 
alla olika funktioner i kommunen. Trafikverket tar beslut om utpekande 
av områden av riksintresse för kommunikationer för trafikslagens anlägg-
ningar. Anläggningar av riksintresse för kommunikationer ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av 
anläggningen. 

Vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur vid riksintressen för 
kommunikationer ska Ängelholms kommun ta hänsyn till risker och 
buller. Vid planläggning och byggande i närheten av riksintressena ska 
erforderligt skyddsavstånd hållas. Erforderliga analyser och dialog med 
Trafikverket ska genomföras. 

Riksintresse för järnvägar 
Trafikverket pekar ut riksintressen för järnvägar. Samtliga tre järnvägar 
i kommunen är av riksintresse. Det omfattar Godsstråket genom Skåne 
delen Ängelholm-Åstorp, Skånebanan delen Kattarp-Åstorp och Väst-
kustbanan. 

Ett område för framtida kommunikationsanläggning av riksintresse 
finns utpekat för höghastighetsbana från Jönköping-Malmö, genom 
Skåne. Den sträckning som utreds är höghastighetsbana från Jönköping-
Hässleholm-Malmö. Först när det finns en beslutad utredning och en 
vald korridor samt en precisering av riksintresset får åtgärden status som 
planerad kommunikationsanläggning av riksintresse och kan hävdas som 
riksintresse med bindande verkan. 

En fortsatt utveckling av spårburen trafik ligger i linje med Ängelholms 
kommuns ambitioner om en hållbar utveckling. Åtgärder som påtagligt 
försvårar utnyttjandet av banorna av riksintresse föreslås därför inte. 

Godsstråket genom Skåne, delen Ängelholm-Åstorp
Godsstråket genom Skåne utgör en viktig länk i det internationella gods-
transportnätet. Ängelholms kommun och familjen Helsingborg verkar 
för att sträckningen Ängelholm-Åstorp i framtiden ska kunna trafikeras 
med persontåg samt för att det ska komma med i Trafikverkets långsik-
tiga planering. 

Skånebanan, delen Kattarp-Åstorp
Skånebanan har en interregional betydelse. 

Västkustbanan
Västkustbanan är av internationell betydelse samt är en mycket viktig 
bana för person- och godstågtrafiken. En dubbelspårsutbyggnad längs 
Västkustbanan, sträckan Ängelholm-Maria, finns med i Trafikverkets 
långsiktiga planer. 

Se kartor

• Riksintressen/Riksin-
   tresse järnvägar,
• Plankarta/Infrastruk-
   tur/Järnvägar

Riksintresse för 
järnvägar i Ängelholm

•   Godsstråket genom 
     Skåne, delen Ängel-
     holm-Åstorp
•   Skånebanan, delen 
     Kattarp-Åstorp
• Västkustbanan
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Godståg
Idag transporteras gods på järnväg på Västkustbanan och Godsstråket 
genom Skåne. I och med Hallandsåsens öppnande kan antalet tåg öka. 
Därför tas en möjlighet för ett yttre godståg med i översiktsplanen. Den 
finns dock inte med i Trafikverkets planer. 

Riksintresse för vägar
Trafikverket pekar ut riksintressen för vägar. I Ängelholms kommun 
utgör åtta vägar riksintressen: E6, E4, väg 13, väg 105, väg 112, väg 1701, 
väg 1702 och väg 1710.  

E4
E4:an är av särskild internationell betydelse. Ängelholms kommun avser 
inte genomföra vidta några åtgärder som påtagligt försvårar för vägen att 
fylla sin funktion. 

E6
E6:an är av särskild internationell betydelse. Ängelholms kommun avser 
inte genomföra vidta några åtgärder som påtagligt försvårar för vägen att 
fylla sin funktion. Ängelholms kommun och familjen Helsingborg verkar 
för en ny avfart och väganslutning från E6:an till flyget/Valhall Park och 
för att den ska komma med i Trafikverkets långsiktiga planering. 

Väg 13
Väg 13 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik.
 
Väg 105
Väg 105 utgör en anslutning till riksintresset Ängelholms flygplats. 

Väg 112
Väg 112 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. 

Väg 1701
Väg 1701 utgör anslutning till riksintresset Ängelholms flygplats. 

Väg 1702
Väg 1702 utgör anslutning till riksintresset Ängelholms flygplats. 

Väg 1710
Väg 1710 utgör anslutning till riksintresset Ängelholms flygplats. 

Riksintresse för luftfarten
Trafikverket bedömer sedan 2010 vilka områden som är av riksintresse 
för luftfarten och genomför preciseringar av riksintressen. Riksintres-
seområdet för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan 
komma att användas för luftfartens behov. 

Riksintresse för 
vägar i Ängelholm

•   E4
•   E6
•   Väg 13
• Väg 105
• Väg 112
• Väg 1701
• Väg 1702
• Väg 1710

Se karta

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Järnvägar/Godståg

Se karta

• Riksintresse/Riksin-
   tresse vägar
• Plankarta/Infrastruk-
   tur/Vägar

Riksintresse för 
luftfarten i Ängelholm

•   Ängelholms flygplats
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Ängelholms flygplats
Ängelholm-Helsingborg flygplats är av riksintresse. Det är behovet av 
flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikestra-
fiken i Öresundsregionen som motiverar att Ängelholm-Helsingborgs 
flygplats är utpekat som riksintresse. För att säkerställa att utnyttjandet 
av flygplatsen inte påtagligt försvåras ska, utöver riksintresseområdet, 
även dess influensområden skyddas. De influensområden, som ingår i 
riksintresset för flygplatsen, omfattar såväl influensområde för flyghin-
der vid flygplatsen, som procedurområden för landning och start samt 
MSA-ytor (Minimum Sector Altitude). Den MSA-opåverkande ytan är 
den höjd vilken flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen till en 
flygplats. Ängelholms kommun är beläget inom den MSA-påverkade ytan 
för såväl Ängelholm-Helsingborgs flygplats som Ljungbyhed och Eslövs 
flygplatser. Hänsyn till MSA-ytan ska tas vid planering av hög bebyggelse 
och andra höga anläggningar såsom vindkraft och master. I anslutning 
till luftfartens riksintressen har Luftfartsverket så kallad CNS-utrustning 
(Communikation, Navigation, Surveillance). Runt dessa finns skyddsom-
råden som ska följas.

Trafikverket har tagit fram en precisering av riksintresset Ängelholms 
flygplats, som ska utgöra underlag för kommunens fysiska planering. 
Området planeras utökas i framtiden, för att all luftfartsanknuten utrust-
ning som krävs för att flygplatsen ska fungera idag och i framtiden ska 
ges utrymme. 

Trafikverket har 2015 reviderat influensområdet för flygbuller. Det har
medfört att influensområdet för flygbuller, avseende maximal ljudnivå, 
har minskat. På den uppdaterade kartan redovisas influensområde flyg-
buller för den 16:e högsta bullerhändelsen 70 dB(A) dag- och kvällstid.

Ängelholms kommun verkar för att ge flygplatsen möjlighet att utvecklas. 
Därför har översiktsplanen med ett förslag om att vända flygplatsen för 
att möjliggöra påstigning från Barkåkra, som en möjlighet inför framtid-
en. Om det blir aktuellt ska dialog ske med flygplatsen och Trafikverket.

Riksintresse för vindkraft
Energimyndigheten anger områden som är lämpliga för vindkraft. Riks-
intressena för vindbruk har uppdaterats av Energimyndigheten 2013. 
Ängelholm har inga utpekade riksintresseområden för vindkraft. 

Tematiskt tillägg avseende vindkraft
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsing-
borgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2010. I det gemensamma tematiska tillägget utpekas 
endast mindre lämpliga områden för vindkraft i Ängelholms kommun. 
Denna benämning har skapat praktiska problem för kommunens del. 
Därför benämns de i översiktsplanen som områden för vindkraft istället. 
Det tematiska tillägget upphör för Ängelholms del att gälla när denna 
översiktsplan vinner laga kraft och ersätts av denna översiktsplan. Det 
skedde den 25/9-2017.

Se karta

• Riksintressen/Riksin-
   tresse flyget
• Underlag/Buller/Flyg-
   buller
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Se karta

• Plankartor/Teknisk för-
   sörjning/Vindkraft

Förutsättningar
Områdena för vindkraft har i denna översiktsplan reviderats utifrån
dagens förhållande. De reviderade områdena har pekats ut på ett lik-
värdigt sätt som i det tematiska tillägget till översiktsplan. Det har skett 
genom att genom att utgå ifrån vindkartering, buffertzoner till bostäder, 
Trafikverkets vägar och järnvägen. Därutöver har riksintressen, Natura 
2000-områden, naturreservat, landsskapsbildsskydd, hindersfria ytor för 
flyget, område samt Försvarsmaktens områden studerats. 

N

02 2 4 6
KILOMETER

TECKENFÖRKLARING
Lämpliga områden för vindkraft

1

2
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OMRÅDEN

1      Röglamosse   4-8 verk
2 Ramnasjömossen  4-8 verk
3 Bockamossen      3 verk
4 Ekebäcken      3 verk
5 Bassholma      3 verk
6 Golfbana Munka Ljungby    3 verk
7 Össjö skog      3 verk
8 Össjö slätt   4-8 verk
9 Össjö slättlandskap  4-8 verk
10 Gångvad      3 verk
11 Spannarp         3 verk
12 Ugglarp/Spannarp      3 verk
13 Björnekulla hed     3 verk

Befintliga vindkraftverk
13

 
Områden för vindkraft
I översiktsplanen pekas 13 områden ut som lämpliga för vindkraft:

1 Röglamosse   137 ha       4-8 verk
2 Ramnasjömossen  246 ha       4-8 verk
3 Bockamossen               45 ha          3 verk
4 Ekebäcken     24 ha          3 verk
5 Bassholma     22 ha          3 verk
6 Golfbana Munka Ljungby   10 ha          3 verk
7 Össjö skog     49 ha          3 verk  
8 Össjö slätt   127 ha       4-8 verk
9 Össjö slättlandskap  244 ha       4-8 verk
10 Gångvad     17 ha          3 verk
11 Spannarp     39 ha          3 verk
12 Ugglarp/Spannarp    45 ha          3 verk
13 Björnekulla hed    79 ha          3 verk 

Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid prövning av vindkraftverk ska plan- och bygglagen, miljöbalken samt 
ellagen följas. Ändringar genomfördes i plan- och bygglagen och i miljö-
balken 2009. Syftet med ändringarna var att förenkla handläggningen för 
vindkraftsetableringar.

Europeiskt mål

EU-direktivet ställer 
bl a ett bindande krav 
på att Sverige ska upp-
nå en andel om minst 
49 procent förnybar 
energi till år 2020. 

Nationellt mål

Andelen förnybar en-
ergi år 2020 ska minst 
vara 50 procent av den 
totala användningen. 
Planeringsramen för 
vindkraft motsvarar 
en årlig produktion på 
30 TWh år 2020, varav 
20 TWh på land och 10 
TWh till havs.

Regionalt mål

Region Skåne tillsam-
mans med länsstyrelsen 
Skåne och kommunerna 
i Skåne har antagit 
utmaningen ”100 pro-
cent” fossilbränslefritt 
Skåne 2020”. Skåne 
ska öka andelen förny-
elsebar energi genom 
satsningar på bio-, 
vind- och solenergi.
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Numera finns inte krav på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk 
har fått tillstånd enligt miljöbalken. Det krävs dock fortfarande detaljplan 
när vindkraftverk avses att uppföras i områden där det råder stor efter-
frågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. För vindkraftverk som 
inte är så stora att de kräver tillstånd finns fortfarande kraven kvar på 
bygglov enligt plan- och bygglagen och anmälan enligt miljöbalken.
Länsstyrelsen prövar anläggningar med två eller fler vindkraftverk som 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter, eller anläggningar med sju 
eller fler verk som är högre än 120 meter. Anmälan till kommunen görs 
för enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter inklusive rotorblad, 
två eller fler verk som står tillsammans eller ett verk som kommer att stå 
tillsammans med ett befintligt verk. För att kommunerna, trots de före-
slagna ändringarna, ska kunna behålla ett inflytande över etablering av 
vindkraft i kommunen får prövningsmyndigheten ge tillstånd till en vind-
kraftsanläggning endast om kommunen har tillstyrkt det. Fortfarande kan 
dock regeringen tillåta en anläggning för vindkraft om det från nationell 
synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd.

Frågor om ledningsdragning som har prövats i ett ärende om tillstånd 
enligt miljöbalken, behöver inte prövas i ett ärende om nätkoncession för 
linje. Om miljökonsekvensbeskrivningen i miljöbalksärendet beskriver 
effekterna av linjen, behöver en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 
upprättas i ärendet om nätkoncession.

Generella bestämmelser:

•   Olägenheter för människors hälsa och säkerhet får inte uppkomma 
     enligt miljöbalken eller annan tillämplig lagstiftning.
•   Inom detaljplanelagt område ska anläggningen stämma överens dels 
     med detaljplanens bestämmelser och dels med allmänna riktlinjer i 
     plan- och bygglagen om hänsyn till landskapsbild, kulturmiljö, geo-
     teknik, grundvattenpåverkan, säkerhetsfrågor och störningar m m.
•   Oavsett prövning ska den samlade påverkan tydligt framgå. 

Vid prövning av bygglov och tillstånd ska vindförhållanden studeras när-
mare. Vid prövningen av bygglov och tillstånd ska allmänna vägar, geolo-
giska förutsättningar, skuggor, skyddsavstånd till gas- och kraftledningar, 
särskilt värdefulla kulturmiljöer och strandskydd beaktas. Vid behov ska 
fågel- och/eller fladdermusinventeringar genomföras vid prövningen. 

Vid prövningen ska berörda myndigheter - t ex Försvarsmakten,  Luft-
fartsverket och Trafikverket - höras i varje enskilt fall. Områdena 1-10 
ska utredas ytterligare vid prövningen, för att säkerställa att de inte stör 
väderradarn i Båstad. Då ansökan om vindkraft är belägen vid kommun-
gränsen ska en tidig kontakt med aktuell närliggande kommun tas. 

Riktlinjer för stora verk
Antingen bygglov eller tillstånd krävs. Med stora verk avses verk över 50 
meter.
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•   Stora verk tillåts enbart i grupper om 3 verk.
•   Översiktsplanen är rådgivande inför efterkommande planering. 
•   Etablering av vindkraftverk ska i första hand ske i grupper inom ut-
     pekade områden.
•   I efterföljande prövning ska villkor finnas om hur vindkraftsverken ska 
     tas om hand (nedmonteras) och marken återställas.
•   I efterföljande prövning ska lämpliga avstånd mellan verk och grupper 
     avgöras, med hänsyn till landskapets topografi och vegetation.

I denna översiktsplanen pekas områden för vindkraft och ett utrednings-
område för vindkraft ut. Områden som ligger utanför dessa områden 
klassas som olämpliga. Motivet är att risken för lokaliseringar kommer 
för nära existerande eller planerad bebyggelse och andra utvecklings-
intressen samt att vindkraftsutbyggnaden påverkar landskapet för mycket.
Ett undantag är lokaliseringar längs motorvägar där en bedömning kan 
göras från fall till fall, eftersom miljön där redan är belastad av buller. 

Riktlinjer vid detaljplaneläggning:

•   En utgångspunkt för detaljplan bör vara ett respektavstånd på ca 500 
     meter till närmaste bebyggelse (bostadshus, kyrka etc) och andra 
     skyddsvärda områden. Med respektavstånd avses ett minsta avstånd 
     med hänsyn till den subjektiva upplevelsen att ha ett stort vindkraft-
     verk nära. Skyddsavståndet kan dock behöva vara större eller mindre 
     med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Avståndet ska prövas i 
     samband med detaljplanearbetet.
•   Vid varje etablering av vindkraftverk ska sol- och skyggförhållanden 
     till näraliggande bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse 
     struktureras och redovisas. Boverkets rekommendationer ska gälla.
•   Eventuell störning från hinderbelysning ska beaktas.
•   Buller från vindkraftverk vid bostadsbebyggelse får inte överskrida 
     Naturvårdsverkets riktlinjer. Den sammanlagda ljudnivån gäller, oav-
     sett om vindkraftverket är prövade som grupp eller enskilda verk.
•   I samband med detaljplaneläggning ska visualiseringar utföras som ett 
     led i konsekvensbeskrivningen.
•   För vindkraftsetableringar ska kontrollprogram enligt miljöbalken tas 
     fram som ska reglera mätningen av ljudnivå, reflexer och skuggning.

Riktlinjer för mindre verk
Bygglovsbefrielse gäller för verk enligt plan- och bygglagens definition 
på små vindkraftsverk. För verk mellan 20 och 50 meter navhöjd gäller 
nedanstående.

Lokalisering:

•   Mindre verk ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse på den 
     egna fastigheten.
•   Verk ska i första hand placeras i bra vindläge. Skäligt skyddsavstånd till 
     bostadsbebyggelse ska dock hållas. För verk som monteras på bygg-     
     nad avgörs den sammantagna lämpligheten från fall till fall.
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•   Vid lokalisering inom område med restriktioner enligt annan lagstift-
     ning ska ärende först prövas i dessa avseenden.
•   Prövning av lämpligheten ska ske med hänsyn till de lokala förutsätt-
     ningarna och verkets samlade påverkan på omgivningen (grannar, 
     boendemiljöer och landskapsbild).

Säkerhets- och skyddsavstånd:

•   Verket bör inte ha en högre totalhöjd än avståndet till tomt- och fast-
     ighetsgräns.
•   Bygglovsprövning ska ske med hänsyn till övriga ställningstaganden 
     och utpekade intressen: t ex riksintressen, tysta områden och områden 
     med utpekade natur- och kulturvärden.
•   Skyddsavstånd till natur- och kulturmiljöer avgörs från fall till fall.

Utformning:

•   Verkets höjd ska prövas med hänsyn till befintliga förhållanden på 
     platsen.
•   Rotorbladen ska vara antiflexbehandlade.
•   Färgsättning och andra estetiska faktorer samt påverkan på landskaps-
     bilden avgörs från fall till fall i samband med bygglovsprövningen.

Riksintresse för energi
I Ängelholm finns inga riksintresseområden för energi utpekade. 

Elektronisk kommunikation
I plan- och bygglagen är elektronisk kommunikation ett allmänt intresse. 
Tillgången till IT är av sådan vikt att den bör behandlas som vägar, el 
eller vatten i översiktsplanen. Höga byggnader, torn, antenner och master 
kan påverka signaler som används vid trådlös kommunikation negativt. 
Ängelholm ska verka för en hög tillgänglighet av elektronisk kommunika-
tion. Samråd med flygplatsen, Försvarsmakten och Luftfartsverket ska 
ske vid planering av höga anläggningar.

Vindkraftverk, foto Pixabay
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TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Riksintresse för tekniska anläggningar
I Ängelholm finns inga tekniska anläggningar av riksintresse redovisade. 

Täktverksamheter
Det finns två bergtäkter i Ängelholm: Össjö 31:13 och Hillarp 2:12 (men 
brukas inte i dagsläget). Det finns två sandtäkter: Hillarp 4:4 och Rössjö-
holm 1:14. Det finns en lertäkt: Ugglarp 10:1.

Dricksvattentäkter
Till Ängelholms kommuns vattenförsörjning används idag de två dricks-
vattentäkterna Brandsvig och Rössjön. Reservvattentäkter finns i Skälder-
viken och i Vejbystrand. 

Vattenskyddsområden
Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde 
som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden skapas för att minimera 
riskerna för negativ påverkan på vattenkvaliteten i områden som används 
eller planeras användas som vattentäkter för omfattande dricksvatten-
försörjning. I Ängelholm finns för närvarande tre vattenskyddsområ-
den: Brandsvig, Skälderviken och Vejbystrand. De två sistnämnda utgör 
reservvattentäkter. Skyddsföreskrifter för befintliga vattenskyddsområden 
ska revideras. Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter ska upp-
rättas för Rössjön. Det är önskvärt att det finns vattenskyddsområden för 
alla viktiga dricksvattenuttag.

Vatten och avlopp
Det finns en kapacitetsbrist i VA-nätet och i vissa VA-anläggningar i 
Ängelholm idag, både p g a nya utbyggnadsområden och nederbörds-
påverkan. En stor VA-utbyggnad är därför planerad under perioden 
2012-2022. En VA-plan och en VA-policy har tagits fram för Ängelholms 
kommun. 

Avlopp
Ängelholm har två kommunala reningsverk: Ängelholms reningsverk och 
Starby reningsverk. Ängelholms reningsverk når snart sin dimensionerade 
maxbelastning, Kapacitetsbrist finns vid stora flöden. Åtgärder planeras. 
En ny tillståndsansökan för reningsverket pågår. Reningsverket i Starby 
byggdes om 2004. 

Vatten
Det finns två vattentorn som förser kommunen med vatten, ett i Ängel-
holm och ett i Munka Ljungby. Renovering har skett av vattentornen.

Ängelholms kommun är delägare i Sydvatten. Anslutning till Sydvatten 
har skett. Sydvatten kan i framtiden komma att leverera 100 procent av 

Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden som är särskilt 
lämpliga anläggningar 
för industriell produk-
tion, energiproduktion, 
vattenförsörjning eller 
avfallshantering ska så 
långt som möjligt skyd-
das mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller ut-
nyttjandet av sådana 
anläggningar.

Se kartor

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Täkter

Se karta

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Reningsverk
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kommunens vattenförbrukning. En förstärkning av vattenledningsnätet 
i kommunen kommer att genomföras under perioden 2012-2022 i olika 
delar av kommunen. Utbyggnaden innebär en förstärkning av vattenled-
ningsnätet till Hjärnarp, Strövelstorp, Munka Ljungby och Ängelholm. 
Ängelholms vattenverk kan komma att användas som reservvattenverk 
fr o m 2017. Utredning för vattenverkets framtid pågår. Vejbystrands och 
Skäldervikens vattenverk används som reservvattenverk. 

Dagvatten
Idag sker fördröjning av dagvatten vid planering av nya områden i Ängel-
holm enligt gällande dagvattenpolicy. I första hand ska lokalt omhänder-
tagande av dagvatten nyttjas. I andra hand ska öppen dagvattenavledning 
eller fördröjning väljas. I tredje hand ska dagvatten avledas i ledningsnät-
et. Lokala åtgärder för att fördröja avrinningen av dagvatten görs för att 
minska risken för översvämningar samt för att uppnå en viss rening av 
dagvattnet. 

Avfall
I Ängelholms kommun lämnade varje invånare ca 165 kg/år restavfall 
2016, som går till NSR återvinningsanläggning Helsingborg. Detta blir en 
ansenlig mängd avfall, ca 6 700 ton/år, som går till energiåtervinning och 
blir el och värme. Kommunen sänder kompostmaterial till NSR i Hel-
singborg, där biogas tillverkas av det biologiska avfallet. En avfallsplan 
har tagits fram av NSR. Av avfallsplanen framgår att målen för Ängel-
holms kommun är att minska avfallets mängd, öka materialåtervinningen, 
avgifta kretsloppen, ha en god arbetsmiljö, ha en god service och miljö-
vänligare transporter. Kommunen har infört fastighetsnära insamling i 
fyrfackssystem år 2016 och antalet återvinningsstationer har minskat. Det 
är viktigt att de återvinningsstationer som finns kvar är tillgängliga.

Energi
Ängelholms kommun eftersträvar att på lång sikt enbart försörjas med 
förnybara och hållbara energikällor. Målet för kommunens verksamheter 
är att bli 100 procent fossilbränslefira i alla energianvändning. En energi- 
och klimatplan håller på att tas fram för Ängelholms kommun. 

Fjärrvärme
I Ängelholm finns ett centralt fjärrvärmenät och två mindre nät i Vejby-
strand och Hjärnarp. Nätet omfattar de centrala delarna av Ängelholm 
samt Skälderviken, Vallhall Park och Kulltorp. På Åkerslundsverket finns 
totalt fyra pannor, två med en effekt på 12 MW fjärrvärme vardera och 
två med en effekt på 22 MW fjärrvärme vardera. Två av pannorna eldas 
normalt med bioolja men kan även eldas med naturgas. De andra två 
pannorna eldas med returträ och skogsflis, kompletterat med bränslerest 
och biomal. Fjärrvärmen som produceras på Åkerslundsverket värmer de 
centrala delarna av Ängelholm. I södra industriområdet finns tre olje-
pannor på totalt 25,8 MW fjärrvärme. Dessa fungerar som spets- och 
reservanläggningar för produktion av fjärrvärme. I Vejbystrand finns 
en fastbränslepanna som eldas med briketter och som utgör huvudan-

Se karta

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Återvinnings-
   stationer
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• Underlag/Teknisk för-
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Solpaneler på stadshuset, foto Anders Clark

Se kartor

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Gasledningar 
   och kraftledningar

läggningen i Vejbystrands fjärrvärmenät. Här finns också två oljepannor 
som fungerar som spets- och reservanläggningar. I Hjärnarp finns en 
fastbränslepanna som eldas med pellets och som är huvudanläggning i 
Hjärnarps fjärrvärmenät. Här finns också en oljepanna och en elpanna 
som båda fungerar som spets- och reservanläggningar.

Biogas
All biogas som framställs vid avloppsreningsverket blir fjärrvärme, som 
säljs till Öresundskraft. 

Solceller
Stadshusets tak är numera täckt av 190 solpaneler med en sammanlagd 
maxeffekt på 55 kW. En solig dag är stadshuset till hälften självförsörj-
ande på el. 

Ledningar
Gasledningar
En gasledning går igenom kommunen från norr till söder samt i den 
södra delen av kommunen. Mindre gasledningar finns vid Åkerslund och 
i Strövelstorp. Ett distributionsnät för natur- och biogas finns i södra och 
östra delen av Ängelholms kommun.

Kraftledningar
Det finns flera kraftledningar i kommunen, både regionala och lokala 
ledningsnät. 
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TOTALFÖRSVARET
Riksintresse för totalförsvaret
Det totala försvaret utgörs tillsammans av det civila försvaret och det 
militära försvaret. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 
pekar ut riksintresse för totalförsvarets civila del. Försvarsmakten pekar 
ut intresse för totalförsvarets militära del. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av 
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels om-
råden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast 
koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintresset. 

I Ängelholms kommun kan enbart väderradarns stoppområde redovisas
öppet. I kommunen kan riksintresset för totaltförsvarets militära del 
framförallt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master 
och vindkraftverk. Vid prövning av vindkraftverk och höga master ska 
berörda myndigheter, såsom flygplatsen, Försvarsmakten och Luftfarts-
verket, höras i varje enskilt fall.

Väderradarns stoppområde
I Båstads kommun finns en väderradar som utgör riksintresse för total-
försvarets militära del.

Influensområde
Inom väderradarns influensområde (den yttre cirkeln) kan konflikt med 
höga objekt uppstå. 

Stoppområde för höga objekt
Riksintresset har en omgivningspåverkan i form av krav på hinderfrihet. 
Inom stoppområde för höga objekt, som hör till väderradarn (den inre 
cirkeln), kan inga höga objekt uppföras. 

Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden som har 
betydelse för totalför-
svaret ska så långt som 
möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt 
kan motverka totalför-
svarets intressen.

Se kartor
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AREELLA NÄRINGAR
Riksintresse värdefulla mineral och ämnen
Länsstyrelsen pekar ut riksintressanta fyndigheter av mineral och ämnen. 
Inga värdefulla mineral eller ämnen finns utpekade i Ängelholm. 

Riksintresse för yrkesfisket
Fiskeriverket pekar ut områden av riksintresse för yrkesfisket. I Ängel-
holm finns inget riksintresse för yrkesfisket i dagsläget. 

Jord- och skogsbruksmark
I Ängelholms kommun är både jord- och skogsbruksnäringen av stort 
värde. Stora delar av kommunens yta är antingen klassad som jordbruks-
mark eller som skogsmark. Det gäller även redan bebyggda områden, 
såväl kommunens större tätorter som mindre orter på landsbygden.  

Jordbruksmark
Skåne är ett jordbrukslän med bördiga åkrar. Den svenska åkermarken är 
klassad utifrån en 10-gradig skala, där klass 1 är jordbruksmark av lägsta 
kvalitet och 10 är jordbruksmark av högsta kvalitet. Den mest produktiva 
jordbruksmarken i Skåne är koncentrerad i västra och södra Skåne. De 
tre högsta klasserna finns enbart i Skåne och utgör här nästan hälften av 
åkerarealen. 

I Ängelholms kommun finns ingen jordbruksmark med klass 10. Ingen 
bebyggelse är planerad inom klass 9. Jordbruksmark med klass 8 täcker in 
en relativt stor del av kommunen. Inom klass 8 har antingen bostads- 
eller verksamhetsområden planerats in vid utbyggnadsområdena Adolfs-
fält, Barkåkra/Valhall Park, Rönneboda/Skörpinge, Södra Ängelholm. 
Bebyggelse vid tätorterna är planerad vid Hjärnarp och Munka Ljungby. 

Miljöbalken

Mark- och vatten-
områden som har be-
tydelse för yrkesfisket 
eller för vattenbruk ska 
så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan 
försvåra näringarnas 
bedrivande.

Miljöbalken

Jord- och skogsbruk 
är av nationell bety-
delse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar en-
dast om det behövs för 
att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen 
och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt 
genom att annan mark 
tas i anspråk. Skogs-
mark som har betydelse 
för skogsnäringen ska 
så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som på-
tagligt kan försvåra ett 
rationellt skogsbruk.

Miljöbalken

Mark- och vattenom-
råden som innehåller 
värdefulla ämnen eller 
material ska så långt 
möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan på-
tagligt försvåra utvin-
ningen av dessa.
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Verksamhetsområden är planerade vid Midgård och E4:an samt två 
områden för vindkraft berörs. Fördjupade översiktsplaner har tagit fram 
för Barkåkra och Södra Ängelholm. I alla tre utbyggnadsområdena pågår 
detaljplanering. 

Det planerade utbyggnaden vid Barkåkra är planerad vid den nya tåg-
stationen, där även gång- och cykelvägar kommer byggas ut. I Södra 
Ängelholm finns redan kollektivtrafik och GC-vägar samt Rönneboda/
Skörpinge kan komma att få kollektivtrafik vid en linjeläggning av skol-
skjutsar. Områdena utgör en utbyggnad av centralorten, med närhet till 
all den handel, service och grönområden som finns där. Hjärnarp och 
Munka Ljungby är två  av kommunens större tätorter, som behöver ges 
möjlighet att utvecklas genom förtätning. I de större tätorterna finns 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt handel, service och rekreations-
områden. Midgård och Åkerslund, där utveckling redan pågår och som 
behöver ges möjlighet att utvecklas ytterligare. Verksamhetsområdet vid 
E4:an pekas ut med tanke på det strategiska läget utmed motorvägen. 
Därutöver är bebyggelse och vindkraft planerad på de lägre klasserna. 

Klassningen genomfördes under 1970-talet. Klassningen bygger på mar-
kens produktionsförmåga sett utifrån det ekonomiska avkastningsvärdet 
på 1970-talet. Ändrade prisförhållanden, nya brukningsmetoder, nya 
grödor och teknisk utveckling m m har ändrat förutsättningen för klass-
ningen, men i avsaknad av bättre material brukar den ändå användas i 
olika sammanhang. Ängelholms kommun ser därför gärna att klassningen 
av jordbruksmark ses över för att bättre överensstämma med dagens för-
hållanden. Det bör ske i samverkan med kommunerna och andra berörda 
parter.

Skogsmark
Ängelholms kommun har 13 059 hektar skogsmark, enligt uppgifter 
från Skogsstyrelsen från år 2003. Skogsmarken är sedan tidigare klassad 
utifrån en 3-gradig skala, där klass 1 har högsta kvalitet och klass 3 har 
lägsta kvalitet. 

Ängelholms kommun omfattar skogsmark med alla tre klasserna. I tät-
orten Hjärnarp är bebyggelse planerad inom skogsmark med klass 1 samt 
utredningsområdena vid Västersjön inom klass 3. Vindkraftsområden är 
planerade i alla tre klasserna. Hjärnarp är en av kommunens större tät-
orter. Orten behöver ges möjlighet att utvecklas både med bostäder och 
verksamheter nära den handel och service som finns i tätorten. Om-
rådena vid Västersjön är naturskönt belägna. De pekas ut som utred-
ningsområden för att ge landsbygden möjlighet att utvecklas.

Se kartor
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Magnarps strand, foto Eva Thulin

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Här beskrivs de miljö- och riskfaktorer ut som kan påverka mark- och 
vattenanvändningen.
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MILJÖFAKTORER

Miljökvalitetsnormer
När miljöbalken trädde i kraft 1999 infördes begreppet miljökvalitetsnor-
mer (MKN) i svensk lagstiftning. Det är föreskrifter om lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ett visst geografiskt område. 

Fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten, sjöar och vattendrag, gäller i de vatten som Na-
turvårdsverket föreskrivit och i de musselvatten (kustvatten eller bräckt 
vatten) som länsstyrelsen föreskrivit. Vid inventeringar genomförda i bör-
jan på 2000-talet har tjockskalig målarmussla hittats i Rönneås huvudfåra, 
Rössjöholmsån och Kägleån. Flodpärlmussla har hittats i Rössjöholmsån. 
Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit förändringar i förordningen 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Omgivningsbuller
Det finns miljökvalitetsnormer för buller. Normen innebär att buller från 
vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet ska vara kartlagda. 
Kommuner med mer än 100 000 invånare ska senast den 30 juni vart 
femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen. Det omfattar 
således inte Ängelholms kommun. 

Utomhusluft
Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Det finns MKN för flera olika ämnen: 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, 
kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar och ozon. En luftkvalitetsmät-
ning genomfördes i Ängelholm 2014. Den visar att miljökvalitetsnormer-
na inte överskreds. Däremot överskreds det som kallas för nedre utvär-
deringströskeln för PM10 (partiklar).  Satsningen på kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägar kan påverka utomhusluften positivt, om det leder 
till en minskad bilanvändning.

Vatten
Det är vattendelegationen som beslutar om miljökvalitetsnormerna för 
vatten. I Sverige finns sedan december 2009 miljökvalitetsnormer för 
alla yt- och grundvattenförekomster. För varje ytvattenförekomst (sjöar, 
vattendrag, kust och övergångsvatten) finns en norm för den ekologiska 
statusen och en norm för den kemiska. För varje grundvattenförekomst 
finns en norm för den kemiska och en för den kvantitativa. 

Vissa av vattenområdena riskerar att inte uppnå angivna värden till 2015 
och har därför fått förlängd tidsfrist. Ängelholms kommun behöver 
arbeta mer aktivt för att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag och 
sjöar.  Det kan ske genom att skapa skyddszoner utmed vattendrag, att 
anlägga fler våtmarker samt att utföra åtgärder gällande enskilda avlopp. 
Västersjön, Rössjön och Rössjöholmsån har god ekologisk status. Käg-
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leån, Skälderviken och Hunserödsbäcken har måttlig ekologisk status. 
Rönne å har otillfredsställande status och Vege å har dålig ekologisk 
status. Arbete pågår med att uppdatera klassificeringen av samtliga 
vattenförekomster och aktuell status för vattenförekomsterna finns på 
www.lansstyrelsen.viss.se 

Miljökvalitetsmål
Nationella miljömål
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål, varav femton 
har relevans för Ängelholm:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt djur- och växtliv

Regionala miljömål
De nationella miljömålen har anpassats till regionala förhållanden av läns-
styrelsen i Skåne. De skånska miljömålen bygger på de nationella målen. 
Länsstyrelsen har identifierat särskilda utmaningar i Skåne 2016-2020, 
varav fyra är relevanta för översiktsplanen: 

• Hållbara transporter i Skåne
• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden

Lokala miljömål
Kommunen har antagit miljöplan 2014-2021. Miljöplanen innehåller sex 
inriktningar för miljöarbetet, varav fem är relevanta för översiktsplanen:

God vattenkvalitet
•   Grund- och ytvattnet ska kunna ge en god dricksvattenförsörjning och 
     vara gynnsamt för en rik biologisk mångfald. 
•   Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
     negativ inverkan på människors hälsa eller förutsättningar för bio-
     logisk mångfald.

Miljömål, illustratör 
Tobias Flygar
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•   Hantering av dagvatten ska göras utan att detta har någon negativ
     inverkan på människors hälsa, infrastruktur och förutsättningarna för 
     biologisk mångfald.
•   Skyddszoner ska finnas vid vattendrag och sjöar för att minska ut-
     rinningen av gödande ämnen och gynna biologisk mångfald. 
•   Förbrukningen av vatten per capita ska minimeras.

En levande natur och ett friskt ekosystem
•   Andelen äng- och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som 
     bevarar deras värden. 
•   Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och nya ska 
     skapas. Nyckelbiotoper ska sammanbindas på ett sådant sätt att en 
     naturlig spridning kan ske. 
•   Arealen våtmark ska utökas för att reducera utsläppen av gödande 
     ämnen och för att bidra till en ökad biologisk mångfald.
•   Vid nytecknande/förnyelse av arrendeavtal ställs krav på att 
     arrendatorn ska bruka jorden på ett miljövänligt och hållbart sätt.
•   Inslaget av död ved i lövrik och gammal skog ska förstärkas och ökas. 

Effektiv användning och produktion av energi
•   Främja och stimulera förnybar energiproduktion. 
•   Energieffektiviseringsåtgärder ska prioriteras både genom tekniskt 
     utbyggande och genom beteendeförändring.
•   Kommunen ska vara 100 procent fossilbränslefria i all energi-
     användning.
•   Stimulera och prioritera användningen av biogas. Kommunen ska upp-
     muntra utbyggnad av biogasinfrastruktur.

Hållbart transportsystem
•   Utveckla ett hållbart transportsystem som syftar till att öka andelen 
     gång-, cykel- och kollektivtrafik.
•   Kommunen ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen 
     äger eller brukar. 
•   Kontinuerligt mäta och kartlägga utsläpp som kopplas till transporter. 
•   Kommunen ska verka för ökad gång och cykling genom kampanjer. 

En levande och god bebyggd miljö
•   Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. I tätbebyggt område bör 
     det inte vara längre än 500 meter till närmaste kollektivtrafikmöjlighet. 
•   Eventuella köpcentra planeras i anslutning till centrum och med 
     kollektivtrafikförbindelse. 
•   Hållbar grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och 
     utvecklas. 
•   Minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan. Bevara Ängelholms 
     tysta områden.
•   Hållbar bebyggelseutveckling med nybyggnation i anslutning till be-
     fintlig bebyggelse. 
•   Projekt kring ny och innovativ miljöteknik ska finnas i anslutning till 
     nybyggnation.
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Luft 
Luftföroreningar är framförallt ett problem i tätorter och beror ofta på 
utsläpp från trafiken. Ängelholm har inte problem med luftföroreningar.

Vatten
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vatten-
politik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet fördes in i 
svensk lagstiftning 2004 till Miljöbalken och Vattenförvaltningsförord-
ningen. Förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och mil-
jökonsekvensbeskrivning har tagits fram för Västerhavets vattendistrikt 
för perioden 2015-2021. 

Havsplanering
Sverige har fått en ny lagstiftning 2014, som innebär att staten ska upp-
rätta ett system för planering av havet, vilket kommer bidra till ett hel-
hetsperspektiv på förutsättningarna för att nyttja havet och hur olika 
intressen kan samverka. En havsplan ska tas fram för bl a Västerhavet. 
Den ska beslutas av regeringen. Havsplanen ska börja en nautisk mil från 
baslinjen. Den samlade havsförvaltningen har till syfte att bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Kustvatten
Skälderviken är en grund havsvik i Kattegatt. Skälderviken påverkas hu-
vudsakligen av havsvatten från Kattegatt och av sötvatten från Östersjön, 
men även av vattendragen Rönne å och Vege å som mynnar i viken. 
Salthalten i Skälderviken påverkas av Östersjöns bräckta vatten och det 
saltare vattnet från Kattegatt. Kattegatts saltare vatten är tyngre och sjun-

Rösjöholmsån, foto Simon Nilsson
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ker till botten, medan det lättare Östersjövattnet lägger sig ovanpå och ett 
språngskikt bildas mellan massorna. Skillnaden i densitet gör att vattenut-
bytet är begränsat, vilket ökar risken för syrebrist i bottenvattnet. Salthalt-
en påverkas även av närheten till åar och av vindriktningen. Havsbotten 
består mestadels av mjukbotten, men även av hårdbotten. 

Ramsarkonventionen pekar ut våtmarker som är av internationellt intres-
se. Södra delen av Skälderviken, i gränsen mot Vege å, är utpekat som ett 
Ramsarområde sedan 2001. Motiveringen är att Skälderviken är en grund 
havsvik med omgivande betade strandängar, några få öar, sanddyner och 
rev och två små åmynningar. Den långgrunda stranden gynnar ett rikt 
fågelliv och viken är en viktig plats för fisk. Området är viktigt för fiske-
rinäringen och har med sin storslagna skönhet ett stort värde för rekrea-
tion och turism.

En kustvattenkarta har tagits fram för att skydda de värdefulla värdena 
och rekreationsmöjligheterna i Skälderviken. Kustvattenområdet har 
delats in i tre hänsynsområden:

Hänsynsområde för bad och friluftsliv
Hänsynsområdet för bad och friluftsliv omfattar havsområdet från 
stranden och sträcker sig ut till tre meters djup. Kustområdet är värdefullt 
för bad och friluftsliv. Inom området finns badstränder, hamnar och en 
snorkelled. Badplatser vid kusten finns vid Vejbystrand, Magnarp, Skep-
parkroken, Havsbaden, Lingvallen, Råbocka och Sibirien. Småbåtsham-

Ängelholms strandskog, foto kommunens bildbank
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nar finns vid Vejbystrand, Magnarp och Ängelholm. Förutom snorkling 
så utövas även andra vattensporter såsom surfning och vattenskidåkning. 

Hänsynsregler:

•   Sand får tillföras stranden.
•   Bortförsel och rensning av tång får ske.
•   Strandskyddslagstiftningen gäller för anläggningar i vattenområdet. 
•   Sjötrafikföreskrifter ska följas av sjötrafiken.

Hänsynsområde för höga naturvärden
Hänsynsområdet för höga naturvärden omfattas antingen av Natura 2000 
(Nordvästra Skånes havsområde), riksintresse naturvård, naturreservat 
och Ramsarområde i Skälderviken. Inom området väger naturvärdena 
tungt och ska prioriteras. 

Hänsynsregler:

•   Ingen täktverksamhet bör tillåtas inom riksintresse för naturvård.
•   Inga anläggningar bör tillkomma i området inom naturreservatet. 
•   Sandbankar ska inte utsättas för mekanisk påverkan från t ex båtar, 
     fiskredskap eller byggande inom naturreservatet.
•   Ingen bortförsel eller rensning av tång.
•   Befintlig skyltning gällande beträdnad ska följas. 
•   Strandskyddslagstiftningen gäller för anläggningar i vattenområdet.
•   Sjötrafikföreskrifter ska följas av sjötrafiken.

Hänsynsområde för värdefullt havsområde
Hänsynsområdet för värdefullt havsområde omfattar havsområdet med 
mer än tre meters djup, där det finns ålgräs samt skyddsvärda områden 
för tumlare (Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde). 
Inom detta område behöver friluftslivet ta hänsyn till områdets naturvär-
den. 

Hänsynsregler:

•   Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet negativt bör undvikas.
•   Strandskyddslagstiftningen gäller för anläggningar i vattenområdet.
•   Sjötrafikföreskrifter ska följas av sjötrafiken.

Grundvatten
I allmänhet förekommer de största grundvattentillgångarna i de stora 
isälvsavlagringarna, vilka utgörs av mer eller mindre välsorterad sand och 
grus. Inom Ängelholms kommun finns ett flertal isälvsavlagringar. Den 
mest betydelsefulla sträcker sig från kommungränsen öster om Rössjön 
via Tåstarp till Brandsvig, där kommunens huvudvattentäkt ligger. Berg-
grunden i den nordöstra delen av kommunen utgörs av kristallint ur-
berg. I den sydvästra delen består den av sedimentära bergarter. 

Rent allmänt kan sägas att urbergsområdet i Ängelholms kommun i ge-
nomsnitt ger större vattenmängder än vad som är vanligt i svenskt urberg. 
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• Underlag/Buller/Flyg-
   och trafikbuller

Det beror på att berggrunden är relativt starkt uppsprucken i samband 
med förkastningarna och diabasgångarna. Kommunen berörs av ett fler-
tal större förkastningar och sprickzoner. De flesta sammanhänger med 
Hallandsåsens förkastningar och de omfattande tektoniska rörelser som 
berört hela Skåne. 

Ängelholms kommun verkar för att grundvattnet ska kunna ge en god 
dricksvattenförsörjning och vara gynnsamt för en rik biologisk mång-
fald. Deponier av schaktmassor som placeras med risk för avrinning till 
grundvatten eller vattendrag ska undersökas fortlöpande. 

Ytvatten
Rönne å och Vege å med biflöden samt Rössjön och Västersjön är yt-
vatten i Ängelholm. Rönne å har varierande hydrologiska förhållanden. 
Det möjliggör för en mängd olika biotoper, bl a vandrar havsöring och 
lax upp i ån för lek i biflödena. Variationen beror på att den övre delen 
av ån är snabbflytande och ligger på ett näringsfattigt urberg, medan den 
undre är en långsamflytande slättå på näringsrikare mark. Rönne ås dal-
gång är viktig som rastplats för flyttande fåglar och som häckningslokal.
Vege å mynnar i ett slags deltalandskap med grunda vattenområden. 
Där vistas stora mängder fåglar. Kommunens största sjöar Rössjön och 
Västersjön är näringsfattiga, oligotroga skogssjöar. Här förekommer olika 
fisk- och fågelarter. 

Våtmarker
De flesta våtmarkerna finns i den nordöstra delen av kommunen. Många 
av dessa dem är mossar och kärr, varav de flesta är igenväxta fornsjöar. 
De största sammanhängande områdena är Djurholmamossen, Markroks-
mossen och Fåratångsmossen. Idag är de tre största hoten mot mossarna 
kvävenedfall. Idag är de tre största hoten mot mossarna kvävenedfall,
grundvattensäkningar samt utvinning av torv. De två första ändrar när-
ingsbalansen och artsammansättningen, vilket får mossarna att växa igen.

Ängelholms kommun verkar för att arealen våtmark ska utökas för att 
reducera utsläppen av gödande ämnen och för att bidra till en ökad bio-
logisk mångfald. Ett bidrag är instiftat för att anlägga våtmarker, för att få 
ner näringsbelastningen. 

Buller och vibrationer
Buller skapas av trafik, flyg, skjutbanor och vissa verksamheter. Det kan 
även bidra till vibrationer. 

Buller
Regeringen har beslutat om en ny förordning om riktvärden för trafikbul-
ler vid bostadsbyggnader. När det gäller buller från spårtrafik och vägar 
bör inte 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå överskridas vid en bostadsbyggnads 
fasad. 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå bör 
inte överskridas vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden. I den nya förordningen höjs riktvärdet för små lägenheter 
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om högst 35 kvm. Syftet är att göra det enklare att bygga små lägenheter. 
För bostadsbyggnader om högst 35 kvm bör bullernivån 65 ekvivalent 
dB(A), kombinerat med uteplats om högst 50 dB(A) ekvivalent och 70 
dB(A) maximal ljudnivå, inte överskridas. Om bullret vid en bostadsbygg-
nads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås, där bullret upp-
går till högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan 
kl 22:00-06:00 uppgår till högst 70 dB(A) vid fasad som minst hälften av 
bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dB(A) flygbullernivå FBN, 
en medelljudnivå för flygtrafik, och 70 dB(A) maximal ljudnivå flygtrafik 
vid en bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dB(A) maximal 
ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sex-
ton gånger mellan kl 06:00-22:00 och tre gånger mellan kl 22:00-06:00. 

Ängelholms kommun ska tillämpa fastställda riktvärdena som gäller vid 
aktuellt tillfälle för bebyggelse eller ny- eller ombyggnad av trafikinfra-
struktur. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastruk-
turen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 
Inriktningen ska i första hand vara att riktvärdena ska uppnås både utom-
hus och inomhus. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till angivna 
nivåer, ska inriktningen vara att inomhusvärdena inte ska överskridas. 

Gällande lagstiftning och riktvärden ska tillämpas för industri- och verk-
samhetsbuller samt buller för skjutbanor.

Vibrationer
Gällande lagstiftning och riktvärde ska tillämpas för vibrationer.
 
Tyst område
Ängelholms kommun har i översiktsplanen pekat ut ett tyst område i 
kommunen.

Syftet med att värna det tysta området är att bevara en god ljudmiljö utan 
samhällsbuller. I det utpekade området är ljudnivån under 30 dBA ekviva-
lent ljudnivå. Ljudnivån från mänsklig aktivitet i området ska inte över-
skrida 30 dBA ekvivalent ljudnivå. De befintliga verksamheter som finns i 
området kan finnas kvar. Tillfälligt buller från skotrar, båtar etc tillåts.
    
     Följande gäller för nytillkommande bebyggelse:

     •   Inom det tysta området ska inga störande eller miljö-
          farliga verksamheter ges tillstånd att etablera sig. 
     •   Inom det tysta området ska inga större buller-
          störande infrastrukturanläggningar anläggas 
          (t ex vindkraft, större vägar etc). 
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Förorenade områden
Länsstyrelsen har sedan 1999 arbetat med att kartlägga förekomsten av 
förorenade områden som kan ha uppkommit på grund av industriell 
verksamhet. MIFO-inventeringar har visat att det idag finns 31 platser 
med högsta riskklassning (klass 1 och klass 2) i Ängelholms kommun.  
Det kan dock finnas ännu okända förorenade områden i kommunen. 
Länsstyrelsen har tagit fram en kartläggning (EBH-stödet) av förorenad 
mark. Vid förändrad markanvändning, vid planläggning och vid lovgiv-
ning, ska markförhållanden vid behov analyseras och motiverade åtgärder 
vidtas. 

Avstånd till djurhållning
Djurhållning kan medföra olägenheter på omgivningen: buller, damm-
bildning, flugor, hälsopåverkan av allergen, lukt, och strålkastare m m. 
Därför bör inte bostäder lokaliseras för nära djurstallar. På landsbygden 
kan gränsen för vad som uppfattas som störning vara annorlunda än i 
tätort. På landsbygden kan djurhållningen och dess omgivningspåverkan 
vara mer accepterad är i tätorter. Känsliga miljöer, som skolor och för-
skolor, kräver särskild hänsyn.
 
Vid prövning ska kommunen därför i varje enskilt fall beakta vilken på-
verkan verksamheten kommer ha på omgivningen. Hälso- och säkerhets-
aspekterna ska beaktas. Hänsyn ska tas till befintliga bebyggelse-, ägan-
derätts- och fastighetsförhållanden. Verksamhetens art och omfattning 
måste beaktas. Lokala förhållanden såsom avstånd, topografi, vegatation 
och vind måste beaktas. Vid bedömningen ska kommunen beakta både 
allmänna och enskilda intressen. 

Kommunen ska se till helheten vid bedömningen, inte bara området där 
verksamheten är belägen utan området runt omkring där djuren befinner 
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sig utomhus. Det gäller både hagar och ridvägar. Kommunen ska göra 
en sammantagen bedömning för att med en kombination av åtgärder så 
långt som möjligt tillgodose såväl djurhållningen som grannarnas behov. 
Det är viktigt att även försöka bedöma den förväntade utvecklingen, både 
avseende djurhållning och bebyggelseutveckling. 

Radon
Radon är en ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, 
som i sin tur är en sönderfallsprodukt till uran. Grundämnena uran och 
radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter samt därmed 
också i jordarter och i byggnadsmaterial där bergartsmineral ingår. 

Ängelholm är att betrakta som ett lågriskområde ur markradonssynpunkt, 
med undantag för kommunens nordöstligaste hörn. Förhöjda halter kan 
dock finnas även på andra ställen i kommunen och i lågriskområden. I 
samband med planering av nya områden ska erforderliga mätningar och 
hänsyn till resultatet tas.

Geologi
De geotekniska förhållandena i Ängelholms kommun varierar. I den 
nordöstra delen av kommun förekommer främst morän och andra fastare 
jordlager, medan jordlagren i den sydvästra delen i huvudsak består av 
finkorniga jordar och sand. 

Det medför att det kan finns områden med sämre geotekniska förhål-
landen som kan påverka markanvändningen. I anslutning till vatten kan 
geotekniska säkerhetsrisker vara aktuella. Översvämningsförebyggande 
åtgärder kan också medföra geotekniska konsekvenser. Ängelholms kom-
mun ska ta hänsyn till de geologiska förutsättningarna vid planering. 

Se kartor

• Underlag/Risker/Ras 
   och skred samt över-
   svämningsrisk Rönne å 
   

Staket Vejbystrand, foto kommunens bildbank
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RISKFAKTORER

Erosion
Stranden
En utredning om stranderosion genomförd 2011 visar att erosions-
problemen vid Ängelholms stränder är som störst vid den norra delen av 
Ängelholms strand och har som sin främsta orsak att pirarmarna stör den 
längsgående sandtransporten från norr till söder. 

En pirarmsutredning genomförd 2013 visar att om en förkortning av pi-
rarmarna görs kommer djupet av inseglingsrännan att minska, såvida inte 
det görs en omfattande avsänkning av bottnen norr om pirarmarna innan 
pirarmarna kortas. En förkortning av pirarmarna rekommenderas därför 
inte. Sand ansamlas norr om pirarmarna. Denna ansamling av sand kan 
därför behöva underhållsmuddras eller användas som sandtäkt vid un-
derhåll av stranden söder om pirarmarna. Området söder om pirarmarna 
är mest utsatt för erosion och här krävs åtgärder för att förhindra skador 
och bibehålla stadens attraktivitet. Strandfodring och konstruktion av 
sanddyner rekommenderas. 

Enligt SGI finns risk för erosion vid strandremsan vid hamnen i Ängel-
holm. Risken för erosionsskador på stranden på stranden ska minimeras. 
Kommunen ska arbeta proaktivt för att rusta stranden mot stormar. 
Kartor gällande bl a stranderosion och höjda havsvattennivåer håller på 
tas fram inom ramen för projekt Skånestrand och finns tillgängliga på 
SGU:s hemsida.

Rönne å
En erosionsutredning har genomförts för Rönne å, mellan utloppet och 
Pinnån i Ugglarp. Utredningen visar sträckor som riskera att utsättas för 
erosion samt rekommenderade åtgärder. De sträckor som är har högst 
riskindex är området vid stadshuset, en del av fastigheterna utmed Villa-
gatan och ett område vid Mejeribron i centrala Ängelholm. Utredningen 
avråder inte från byggnation av några områden p g a erosion. I samband 
med planering av nya bebyggelseområden ska risker för erosion beaktas.

Ras och skred
I Ängelholms kommun finns ett fåtal områden med spår av raviner av 
lösa jordlager. I samband med planering av nya bebyggelseområden ska 
hänsyn till risker för ras- och skred beaktas.
 
Översvämningar
Stranden
Risken för översvämningsskador på stranden ska minimeras. Kommunen 
ska arbeta proaktivt för att rusta stranden mot stormar.  

Rönne å
En detaljerad översvämningskartering har genomförts för Rönne å. I 

Läs mer

•   Policy för långsiktig 
     och hållbar förvalt-
     ning av Ängelholms 
     stränder
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karteringen har hänsyn till vindpåverkan på havsvattenståndet i Skälder-
viken samt framtida klimatpåverkan på havsvattenstånd och flöde tagits. 
Resultatet visar att översvämningsrisk vid 100-årsflöden främst förelig-
ger i nedströmsdelen av ån mellan Haradal och mynningen av havet. Vid 
100-årsflödet översvämmas inga broar, men några broar stryper flödet 
i viss mån. Beräknat högsta flöde ger omfattande översvämningar längs 
stora delar av Rönne å, medan delar av Ängelholms centrum blir förskon-
ade. Vid beräknat högsta flöde översvämmas ett flertal broar. 

Vege å
En översiktlig översvämningskartering för Vege å genomfördes 2008. 
Resultaten visar att det generellt är låglänta områden i de nedre delarna av 
vattendragen samt flacka partier längre uppströms i systemen som risk-
erar att drabbas av översvämningar.

Havsbaden 
Idag finns en vall längs den norra delen av Havsbaden, som skyddar mot 
de påtryckningar som vattenmassorna från havet och ån medför. Vallen 
har förstärkts för att stå emot en eventuell höjning av havet.

Sandflykt
På 1500-talet resulterade en omfattande trädavverkning i 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. 

Förvaltning av stranden
Kommunen ska påverka strandens dynamik i så liten utsträckning som 
möjligt. Det innefattar t ex hårda konstruktioner, som bryggor, ska und-
vikas i möjligaste mån. Måste hårda konstruktioner anläggas ska insatser 
vidtas för att motverka negativa konsekvenser. Stranden ska utgöra ett 
skydd mot stigande havsnivåer. 

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 bakom-
liggande bebyggelse och infrastruktur mot översvämningar, storm och 
prognosticerad havsnivåhöjning. En akut beredskapsplan för skydd av 
stranden och stadsdelen Havsbaden vid kommande stormar i närtid ska 
tas fram. 

En utredning pågår om strandfodring. Förvaltningsplanen ska revideras. 
En kommunövergripande beredskapsplan mot översvämningar, med 
preciserade riskområden och åtgärder, ska tas fram. Anläggning av våg-
brytare parallellt med strandlinjen från Klitterhus till Natura 2000-om-
rådet vid Råbocka ska utredas. Invallning av stadsdelen Havsbaden, för 
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att skydda bebyggelse och infrastruktur, ska utredas. En utredning gäl-
lande kustskydd ska tas fram.

Stigande havsnivåer
En konsekvens av klimatförändringarna är stigande havsnivåer. I sam-
band med planering av nya bebyggelseområden ska översvämningsrisker 
beaktas. Fördjupande 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 motiverad att nyttja vid all 
planering i Ängelholms kommun. Höjdnivån avser höjd för färdigt golv. 
Riktlinjerna är framtagna för bebyggelse i områden där risk finns för 
översvämning och erosion. Inom projektet Skånestrand har kartor över 
höjdnivåer tagits fram, som finns tillgängliga på SGU:s hemsida.

Riskobjekt
Här beskrivs de riskobjekt som avser anläggningar och annat fysiskt 
objekt där en brand eller olycka kan innebära fara för människor eller 
miljön. Anläggningens ägare är skyldig att i skälig omfattning vidta nöd-
vändiga åtgärder för att förhindra skador. Vissa objekt klassas som farlig 
verksamhet. Länsstyrelsen beslutar, i samråd med kommunen, om vilka 
anläggningar som ska klassas. 

I Ängelholms kommun är två anläggningar klassade som farlig verksam-
het: ett fyrverkeriföretag med lagring och försäljning av pyrotekniska 
varor samt Ängelholm-Helsingborg Airport. Därutöver finns andra risk-
objekt i kommunen, som inte klassats som farlig verksamhet. Järnvägen, 
bensinstationer, Rönne å och kusten är exempel på sådana objekt. 
Nationella riskavstånd för byggnation nära järnväg ska beaktas vid bygg-
nation. Riskanalys ska tas fram vid behov.
 
Olycksrisker
De allra flesta trafikolyckorna inträffar på de större vägarna i kommunen, 
såsom E6 och väg 112. Antalet bränder i kommunen ligger under riks-
genomsnittet. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är därför viktiga.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så-
dana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller 
egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, är transportmyndighet för transport 
av farligt gods på väg och järnväg. I anslutning till transportvägar för far-
ligt gods finns områden som ligger så nära att de kan riskera att drabbas 
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av konsekvenser vid olyckor. Erforderliga säkerhetsavstånd, alternativt 
reducerande åtgärder, ska hållas för att inte utsätta närliggande områden 
för risker.

I Ängelholm finns både vägar och järnvägar utpekade som transportleder 
för farligt gods. De vägar som är utpekade som rekommenderade trans-
portleder för farligt gods är E6, väg 105, väg 13, väg 112 och E4. Trans-
port av farligt gods på järnvägen sker på Godsstråket genom Skåne från 
Åstorp till Ängelholm och på Västkustbanan från Ängelholm och norrut. 

Det finns även sträckor där det är förbjudet att transportera farligt gods 
i kommunen. Förbud mot transport av farligt gods råder på väg 1796 
mellan Västersjön och Rössjön och väg 1788 mellan Munka Ljungby och 
Hjärnarp. 

Ängelholms kommun föreslår att ytterligare två vägsträckningar utpekas 
för förbud mot transport av farligt gods: väg 1789 mellan Tåstarp och 
Ängelholm samt Kristian II:s väg/Margaretetorpsvägen i centrala Äng-
elholm. Nya vägsträckningar för förbud av transporter av farligt gods 
beslutas av  länsstyrelsen enligt Väglagen.

Gas- och kraftledningar
Det finns inga gas- eller kraftledningar i Ängelholm som är av riksintres-
se. Kraftledningar bör om möjligt markförläggas. Den negativa inverkan 
på stads- och landskapsbilden för befintliga och eventuella tillkommande 
kraftledningar ovan mark bör minimeras för att inte påverka kommunens 
attraktivitet. Erforderligt skyddsavstånd ska hållas. Riskavstånd till mät- 
och reglerstation för naturgas ska beaktas.

Se kartor
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MELLANKOMMUNALA 
FRÅGOR
Ängelholm är en del av familjen Helsingborg. De elva kommunerna har 
genomfört ett samarbetsprojekt för att ta fram en strukturplan, d v s 
gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. Syftet med ar-
betet är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra 
med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas respektive 
översiktsplan. Strukturplanen ska antas i respektive kommun. Den har 
antagits i Ängelholms kommun. 

Samverkan och dialog sker även med Region Skåne och länsstyrelsen i 
Skåne. En gemensam räddningstjänst har bildats i Skåne Nordväst och 
består av tre kommuner: Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. 
Räddningssamverkan i Skåne Nordväst består av 10 kommuner som sam-
verkar inom räddningstjänstområdet. Mellankommunal samverkan sker 
även genom Sydvatten och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.

Bebyggelse
En gemensam boendestrategi har tagits fram för familjen Helsingborg. 
Invånarna i familjen Helsingborg omfattar en fjärdedel av Skånes befolk-
ning. Vi har en bred variation av natur och kust. Vi har goda boende-
kvaliteter och pendlingsmöjligheter. Vi vill bygga hållbart och varierat 
samt växa utifrån orternas förutsättningar. Samarbete kring bostadsför-
sörjningen är viktigt. Följande principer föreslås avseende boende:

•   Utveckla en gemensam förmedling av tomter, kommunala och privata, 
    för hela familjen Helsingborg. 
•   Inom en radie av 1 000 meter från tågstation kan det vara mer prio-
     riterat att bygga bostäder än att bevara jordbruksmark.
•   Även i orter i närheten av stationssamhällen som har goda förbindelser 
    med cykelväg kan det vara prioriterat med bostadsutbyggnad.
•   Utbyggnad av bostadsbebyggelse i väletablerade samhällen eller med 
    möjlighet till regional kollektivtrafik.
•   Höja kunskapsnivå, samarbeta kring ett gemensamt kvalitetsprogram 
    för inspirera till ett energisnålt byggande med sunda materialval. 
•   Eftersträva effektivt markutnyttjande med varierade boendeformer 
    samt uppmuntra hög arkitektonisk nivå.
•   Bevara och komplettera kvaliteter i landskapet och ha en varsam 
    komplettering av bebyggelse i landskapet.
•   Skapa gemensam framsynthet och beredskap genom gemensamma 
    prognoser och statistik.

Näringsliv
En gemensam strategi för arbete och verksamheter har tagits fram för 
familjen Helsingborg. Verksamheterna i familjen Helsingborg omfattar en 
fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Här finns en varierad sammansättning 

Se kartor

• Plankartor/Mellankom-
   munalt/Mellankom-
   munala frågor infra-
   struktur och mellan-
   kommunala frågor 
   övrigt



ÖVERSIKTSPLAN 2035            49(88)
Del 2: Riksintressen, miljö- och riskfaktorer, mellankommunala frågor, konsekvensbeskrivning  

av branscher. Arbetspendlingen är stor. Samarbete sker inom familjen 
Helsingborg om näringslivsfrågor. Gemensamt samarbete ska öka och 
dialog mellan kommunen och näringsliv ska finnas. Följande principer 
föreslås avseende arbete och verksamheter:

•   Stärka kollektivtrafiken till Ängelholm Helsingborg Airport.
•   Utveckla området närmast stationen och samhällenas centrum till 
     attraktiva miljöer och entréer till våra orter.
•   Koncentrera handel och kontor till områdena närmast stationerna och 
     samhällenas centrum.
•   Värna samhällen med väletablerat näringsliv, tillskott av bebyggelse är 
     motiverat här och kollektivtrafik till dessa orter är prioriterat.
•   Prioritera möjligheten att arbetspendla med buss, cykel och bil (pend-
     larparkering).
•   Stärka och utveckla unika förutsättningar i näringslivet.
•   Ta hänsyn till möjligheterna för effektivt jord- och skogsbruk vid 
     planering.
•   Vara restriktiva med spridd bebyggelse i jordbrukslandskapet.
•   Planera inga nya externa handelscenter.
•   Peka ut områden för transportintensiva verksamheter i översiktsplan.
•   Eftersträva yteffektiv markanvändning.
•   Hålla ett gemensamt markregister.
•   Eftersträva flexibla byggnader.
•   Arbeta för att förbättra kollektivtrafiken till Ängelholm, även under 
     dygnets sena timmar.

Infrastruktur
En strategi för infrastruktur och kollektivtrafik har tagits fram för familj-
en Helsingborg. Strategin lyfter de infrastrukturprojekt och kollektiv-
trafiksatsningar familjen prioriterar och driver regionalt, nationellt och 
internationellt under perioden 2018-2029. Strategin innehåller tre över-
gripande målsättningar för infrastruktur och kollektivtrafik:

• Halvtimmestrafik med tåg i alla familjens kommuner.
• Regionbuss mellan tätorterna och till tågstationerna.
• Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med förbindelser till om-

världen.

För att möta och stärka de investeringar och satsningar som lyfts fram i 
strategin ska kommunerna i familjen Helsingborg arbeta med att: 

• Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.
• Planera tät bebyggelse vid stationer.
• Underlätta och förenkla byten vid stationer och därmed arbeta efter 

ett hela resan-perspektiv.
• Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.
• Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i 

våra översiktsplaner. 
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Grönstruktur
En gemensam grönstrukturstrategi har tagits fram för familjen Helsing-
borg. Området har en stor variation av landskapstyper samt natur- och 
kulturmiljöer. Det lockar besökare till regionen samt bidrar till en rik 
variation av djur och växter. Naturområdena och landskapen ska därför 
värnas och utvecklas. En hållbar grönstruktur ska skapas. Följande prin-
ciper föreslås avseende grönstrukturen:

•   Prioritera att tillgängliggöra naturområden genom att skapa tydliga 
     entréer som är nåbara med cykel och kollektivtrafik.
•   Skapa naturreservat för att tillgängliggöra och utveckla kopplingarna 
     mellan regionalt viktiga områden.
•   Beakta landskapets karaktär och struktur vid planering för ny 
     bebyggelse eller infrastruktur.
•   Prioritera skydd av befintliga våtmarker och skapa nya samt förbättra 
     tillgängligheten till dessa områden.
•   Prioritera att utveckla miljön kring vattendrag för att förverkliga gröna 
     korridorer i landskapet.
•   Ta med tillgängligheten längs kusten i översiktsplan och undvik att 
     försämra tillgängligheten.
•   Utveckla vandringsleder och cykelförbindelser tillsammans.
•   Låta samhällen och städer växa inåt land istället för längs med kust-
     linjen för att stärka befintliga kvaliteter i landskapet.
•   Prioritera gröna sammanhängande stråk från staden ut i det omkring-
     liggande landskapet samt arbeta med att överbrygga barriärer.

Vattenförsörjning
Sydvatten AB, som är ett kommunägt företag, producerar dricksvatten 
till 16 kommuner i västra Skåne. Sydvatten leds av en styrelse som består 
av representanter från de 16 delägar kommunerna: Malmö, Helsingborg, 
Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, 
Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm. 

Avfall
NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängel-
holm. Ängelholm ska överlåta till NSR att sköta avfallshanteringen i kom-
munen.

Vindkraft
Ett gemensamt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft har tagits 
fram för Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kom-
mun. Det antogs 2010. Det tematiska tillägget upphör för Ängelholms 
del att gälla när denna översiktsplan vinner laga kraft. Det skedde den 
25/9-2017.

I det det tematiska tillägget till översiktsplan pekades fem områden som 
var mindre lämpliga för vindkraft ut som berörda närliggande 
kommuner. Det var områden vid Kölebäcken, Björnekulla hed, Gångvad, 
Brekille och Bassholma/Ekebäcken.

Se karta
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I översiktsplanen pekas områden för vindkraft ut. Tre av områdena 
för vindkraft är belägna så att de berör närliggande kommuner. Det är 
Bassholma, Gångvad och Björnekulla hed. Översiktsplanen ersätter det 
tematiska tillägget för vindkraft när den vinner laga kraft. 

Risk och säkerhet
Översvämning
Översvämning av åar kan även påverka närliggande kommuner.

Buller
Buller från Ängelholm Helsingborg flygplats påverkar även Båstads kom-
mun.

Klimat
Följder av klimatförändringar berör samtliga kommuner.

Vita Räck, foto Millan Hagström

Se karta
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Se karta

• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå
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Miljöbalken

När kommunen upp-
rättar en plan ska 
kommunen göra en 
miljöbedömning 
av planen om dess 
genomförande kan 
antas medföra en 
betydande miljö-
påverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är 
att integrera miljö-
aspekter i planen så 
att en hållbar utveck-
ling främjas.

KONSEKVENSBESKRIVNING
Konsekvenserna av en översiktsplanen ska kunna utläsas enligt plan- och 
bygglagen. Översiktsplanen bedöms alltid medföra en betydande miljö-
påverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras. 
Detta kapitel omfattar en miljöbedömning av översiktsplanen. 

Sammanfattning
Översiktsplan är ett omfattande och komplext dokument som beskriver 
huvuddragen för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Målet med 
denna översiktsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.
Översiktsplanen är ett vägledande dokument som spänner över ca 20 år, 
fram till år 2035. Ambitionen är att konsekvensbeskrivningen ska be-
skriva ett nollalternativ, hållbarhetskonsekvenserna samt mål- och in-
tressekonflikter. Fokus ligger på att diskutera om översiktsplanen bidrar 
till en önskvärd framtid. Utöver översiktsplanen finns det mycket annat
såsom omvärldstrender, konjunkturer och förnyad lagstiftning som på-
verkar kommunens utveckling. 

  Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken innehålla: 

  1.  En sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga 
       syfte och förhållande till andra relevanta planer och program.
  2.  En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika 
       utveckling om planen inte genomförs.
  3.  En beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan 
       antas komma att påverkas betydligt.
  4.  En beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har 
       samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap eller 
       ett annat område av särskild betydelse för miljön.
  5.  En beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
       miljöhänsyn beaktas i planen. 
  6.  En beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas 
       uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, 
       människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimat-
       faktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 
       och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes 
       förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
  7.  En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, 
       hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan.
  8.  En sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, 
       vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och 
       eventuella problem i samband med att uppgifterna samman-
       ställdes.
  9.  En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning 
       och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
       genomförandet av planen medför. 
  10.En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 
       1-9.
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Lupiner vid Skepparkroken, foto Jörgen Alström
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Översiktsplan 2035 är ett övergripande strategiskt dokument. Kommun-
en har många andra styrdokument, som utgör underlag till översiktsplan. 

Syfte
Syftet med konsekvensbeskrivningen är att försöka beskriva de poten-
tiella direkta och indirekta konsekvenserna av översiktsplanen. Det görs 
för att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn och möjliggöra beaktande 
av andra alternativa följdeffekter och kumulativa effekter. Att i god tid 
ta ställning till förebyggande och kompenserande åtgärder bidrar till att 
skapa en genomtänkt plan, vilket i sin tur kan bidra till hållbar utveckling.

Metod
Konsekvensbeskrivningen har genomförts parallellt med framtagandet 
av översiktsplanen. Konsekvensbeskrivningens upplägg är utformat efter 
miljöbalkens bestämmelser om innehåll. Det innebär att en viss upprep-
ning sker i de olika kapitlen. Konsekvensbeskrivningen är inlemmad som 
en del av översiktsplanen och följer därmed samma process och tidplan.

Avgränsning
Ambitionen är att beskriva konsekvenserna för olika typer av mål: nation-
ella, regionala och lokala mål, miljökvalitetsmål samt miljökvalitetsnorm-
er. Konsekvensbeskrivningens sakmässiga avgränsning görs på en över-
gripande nivå för att anpassas till översiktsplanens strategiska karaktär. 
Det innebär att det viktigaste lyfts fram, medan detaljerna sållas bort. 
Tidshorisonten för konsekvensbeskrivningen är samma för översiktsplan-
en, d v s till år 2035. Den geografiska avgränsningen är också densamma, 
vilket innebär att den omfattar hela Ängelholms kommun.

Studerat alternativ
Kommunen presenterar ett avvägt förslag till översiktsplan, utan alter-
nativa förslag. Ett nollalternativ har formulerats och jämförts med den 
föreslagna planen. 

Betydande miljöpåverkan
Beskrivningen av betydande miljöpåverkan utgår ifrån punkt 6 i miljöbal-
ken om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. Inom varje om-
råde presenteras ställningstaganden i översiktsplanen och dess bedömda 
påverkan på miljön. 

Befolkning
Befolkningen i såväl världen, Sverige och Skåne förväntas öka. I Ängel-
holms kommun ska utrymme ges för en fortsatt befolkningsökning. 
Kommunen har idag drygt 41 100 invånare. Målet är att befolkningen ska 
öka med 1 procent per år, d v s 400 personer per år. Det innebär att det 
kan bo ca 48 000 personer i kommunen år 2035.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Översiktsplanen tar planmässig höjd för skapa utrymme för tillräckligt 
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med bostäder och verksamheter. Översiktsplanen ska dock kunna fung-
era även om inte denna utveckling sker. En tillväxt av befolkningen med 
1 procent innebär påverkan på miljön med fler transporter, ökad energi-
användning och mer konsumtion. En ökad konsumtion bidrar till ett ökat 
uttag av naturresurser. En hållbar samhällsplanering är därför nödvändig. 
Satsningen på handel i existerande handelsområden, där det finns tillgång 
till kollektivtrafik samt gång och cykelvägar, kan minska behovet av bilen 
och därmed bidra till en bättre miljö. En ökad befolkning skapar sam-
tidigt underlag för kollektivtrafik, handel och service. Ett hållbart trans-
portsystem är viktigt, likaså åtgärder för att skapa förnybar energi. För 
att skapa balans i åldersstrukturen ska kommunen arbeta för att behålla 
ungdomar, få unga och unga barnfamiljer att bosätta sig i kommunen. 

Bebyggelse
All byggnation påverkar miljön på något sätt. Bygg- och fastighetssektorn 
står för en betydande resursanvändning i samhället. Bebyggelse på värde-
full jordbruksmark, utöver planerade utbyggnadsområden för bostäder, 
bör undvikas. För att möta väntad befolkningsökning i Ängelholms kom-
mun behöver mark planläggas för både bostäder och verksamheter.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
I översiktsplanen föreslås en sammanhållen bebyggelse skapas. I central-
orten och i tätorterna ska en förtätning ske och på landsbygden föreslås 
tillkommande bebyggelse i första hand lokaliseras i närhet till befint-
liga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till befintlig 
landsbygdsbebyggelse. En tät bebyggelse medför många fördelar. Den 
skapar möjligheter för ett mer effektivt utnyttjande av resurser, då nytta 
dras av redan genomförda investeringar. Den bidrar till närhet och ger 
underlag för kollektivtrafik, handel och service. Den främjar möten och 
social blandning. Alternativet är en spridd bebyggelsestruktur som bl a 
ger en sämre tillgänglighet, medför stora infrastrukturinvesteringar samt 
bidrar till ökat antal resor och transporter. Det ger en negativ påverkan 
på miljön som följd. En komplettering av befintlig bebyggelse kan dock 
medföra ökade buller- och luftföroreningar. Sammantaget bedöms dock 
fördelarna överväga. Ny bebyggelse ska planeras i kollektivtrafiknära och 
stationsnära lägen. Det ger bättre möjligheter att åka kollektivt, istället
för att använda bilen som färdmedel. Verksamhetsområden ska också 
främst lokaliseras i kollektivtrafiknära läge. Ny bebyggelse kan även skapa 
underlag för ny kollektivtrafik. Kommunen ska verka för att främja ett 
mångsidigt näringsliv. Besöksnäringen ska stärkas. 

En blandad bebyggelsestruktur ska främjas i centralorten och de större 
tätorterna gällande hustyper, storlekar, upplåtelseformer samt blandning 
mellan bostäder och lägenheter. Det bidrar till att tillgodose bostads-
behovet för olika grupper och i olika skeden i livet. Ett miljöanpassat 
byggande ska främjas. Ett hållbart byggande är positivt då det kan leda 
till en indirekt minskning av användandet av naturresurser, genom att 
mindre energi används. Vissa områden, som sedan tidigare har planlagts 
och där planläggning pågår, kommer ske på jordbruksmark. Planerad be-
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byggelse på jordbruksmark är negativ, då den tar värdefull jordbruksmark 
i anpråk. Goda kollektivtrafikförbindelser är viktiga i dessa områden, för 
att minimera negativ transportpåverkan. Planeringen bedöms inte på-
verka skogsmarken vare sig positivt eller negativt. Viss bebyggelse sker 
på riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Fördelarna 
med förtätning vid stationen och i de större tätorterna bedöms dock upp-
väga nackdelarna. Vid planeringen av bebyggelse inom riksintresse ska 
hänsyn till områdenas värde ska tas. Ängelholm avser tillämpa fastställda 
riktvärden för buller, vilket är positivt för hälsan. Markförhållanden ska 
analyseras vid behov och risker ska beaktas. Genom att beakta risker med 
översvämning, erosion samt framtida klimatförändringar kan en god be-
byggd miljö skapas. Ett resurseffektivt nyttjande ska eftersträvas.

Forn- och kulturlämningar, kulturarv
Kulturvärden utgör en viktig hörnsten av den attraktiva livsmiljön och 
berättar en historia. Ängelholms kommun har inga riksintressen för kul-
turmiljövård eller kulturreservat, däremot finns flera värdefulla kulturmil-
jöer. I kommunen finns också byggnadsminnen och flera fornminnen. 

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska bevaras och levandegöras, då de 
bidrar till en attraktiv boendemiljö och ger stora upplevelsevärden. Kul-
turhistoriska strukturer i landskapet ska tas tillvara och kulturmiljön ska 
beaktas vid planering. En revidering av av kommunens bevarandeplan ska 
genomföras. Den nya bevarandeplan kommer utgöra ett viktigt instru-
ment för att bevara de värdefulla kulturmiljöerna i Ängelholms kommun. 

Infrastruktur
Byggande av infrastruktur innebär ofta stor energianvändning, men 
energianvändningen varierar kraftigt beroende på vilken typ av infrastruk-
tur som byggs och i vilken omgivning den byggs. Infrastrukturen har en 
strukturerande effekt genom att den styr rese- och transportmönster. 
Ängelholms kommun har goda kommunikationer i form av flyg, järnväg, 
vägar samt gång- och cykelvägar.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Kollektivtrafiken föreslås bli strukturbildande. Kommunen arbetar för 
en linjeläggning av skolskjutsar för att skapa bättre förutsättningar för 
kollektivtrafik på landsbygden. Möjligheten att gå och cykla ska förbätt-
ras. Det väntas leda till ett minskat bilanvändande, med positiva effekter 
på miljön i form av minskade utsläpp samt positiv effekt på övergödning 
och försurning. En annan åtgärd för att minska bilanvändandet är att 
minska antalet parkeringsplatser samt att ha pendelparkeringar. En cykel-
parkeringsnorm finns i kommunens cykelplan. Västkustbanan ska få dub-
belspår för Ängelholm - Maria. Sverigeförhandlingar pågår om höghastig-
hetståg och tågtrafik går numera i tunneln genom Hallandsåsen. Förslaget 
till yttre godsspår, vars sträckning ej är utredd än, skulle förbättra bul-
lernivåerna i centralorten. Det kan också möjliggöra för fler godstran-
sporter via tåg istället för på väg. Flygplatsen ska också ges möjlighet att 
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utvecklas, vilket kan bidra till en negativ påverkan på miljö. En väganslut-
ning till flygplatsen föreslås, vars sträckning kommer utredas genom en 
ÅVS. Samtidigt bedriver flygplatsen ett aktivt miljöarbete. Vissa planerade 
utbyggnadsområden är belägna intill riksintressen för kommunikationer. 
Vid planering av dessa områden ska hänsyn till tas avseende risker, buller 
och skyddsavstånd samt erforderliga analyser genomföras.

Planerad utbyggnad av bostäder och verksamheter medför att vatten- 
och avloppsnätet behöver dimensioneras upp. En stor utbyggnad av 
VA-nätet pågår för att klara såväl befintliga och framtida kapacitetskrav. 
En VA-plan har tagits fram för kommunen. Dagvatten ska i första hand 
omhändertas lokalt. För reningsverket, som snart når sin maxbelastning, 
planeras åtgärder. Målet är att minska mängden avfall och att öka källsor-
teringen. Det skulle ge en positiv inverkan på miljön, genom att naturre-
surser som annars skulle använts sparas. I kommunen används sandtäkter 
och en lertäkt. Täkterna är en ändlig resurs, vilket kan ha negativ inverkan 
på hushållningen av naturresurser. Ängelholm arbetar även för att för-
bättra den digitala infrastrukturen, vilket kan ge positiva miljöeffekter bl a
genom möjlighet till distansarbete och ett minskat resande. Kommunen 
förordar en markförläggning av ledningar, vilket kan ge minskad strål-
ning.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar omfattar landskapets naturgeografiska tillgångar och 
de förutsättningar de ger för brukandet av mark och vatten. Ängelholms 
kommun består till stor del av jordbruks- och skogsmark. 

Ställningstaganden och bedömd påverkan
I Ängelholms kommun ska de areella näringarna ges goda förutsättningar 
att bruka jorden. Förutsättningar för att driva ett miljöanpassat jordbruk 
ska främjas. Viss bebyggelse är planerad på jordbruksmark, vilket är nega-
tivt då det tar värdefull jordbruksmark i anspråk. Till följd av väntade kli-
matförändringar i världen kommer jordbruksmarken att behövas och det 
är därför viktigt att hushålla med denna resurs. Översiktsplanen bedöms 
påverka skogsmarken marginellt. 

Människors hälsa
Den fysiska planeringen kan bidra till en god hälsa. Ängelholm har god 
tillgång till grön-, natur- och rekreationsområden som bidrar till att göra 
kommunen attraktiv och ger förutsättningar för ett aktivt liv. 

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Planeringen ska ske utifrån människan. Kommunen ska bl a verka för 
att minska barriäreffekter för att skapa närhet. Ängelholm arbetar för att 
bli en idrotts- och hälsostad. Goda idrottmiljöer ska skapas. Det omfatt-
ar åtgärder för att minska skillnader i hälsa. Planeringen kan bidra med 
att skapa hälsofrämjande miljöer. Värdefulla naturområden ska värnas. 
I översiktsplan föreslås en balanseringsprincip. Tillgång och närhet till 
grönområden ger en positiv inverkan på människors hälsa. Ett tyst om-
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råde pekas ut i kommunen. Det ger medborgarna möjlighet till natur-
upplevelser, utan risk för störande buller. En socialt balanserad kommun 
ska eftersträvas i kommunen. Det sker bl a genom att arbeta för en god 
folkhälsa, skapa mångfald och tolerans, att beakta jämställdhetsperspek-
tivet i planeringen samt att arbeta för att skapa en trygg och tillgänglig 
kommun. Det ska finnas möjlighet att arbeta, bo och verka både i staden 
och på landsbygden. Ett samspel mellan stad och land eftersträvas. 

Ängelholms kommun ska verka för att inte överskrida miljökvalitets-
normerna. Fastställda riktvärden för buller ska hållas. Goda buller- och 
luftnivåer bidrar till en god folkhälsa. Satsningar på kollektivtrafik samt 
gång- och cykelvägar ska prioriteras. Ett ökat kollektivtrafikresande, 
gående och cykel bidrar till en bättre luftkvalitet, bättre miljö och hälsa. 
Tågstationen i Barkåkra bidrar till att ge invånarna bättre kommunika-
tioner samt möjlighet att ta sig fram utan bil. En blandad bebyggelse i 
centralorten och tätorterna eftersträvas för att skapa bostäder för alla i 
olika skeden i livet. Det ger också ökade möjligheter för att människor 
kan mötas över generationsgränser. Rum för kultur och mötesplatser ska 
skapas. Ett inkluderande samhälle eftersträvas och invånare ska involveras 
i planeringen genom medborgarinflytande. 

Biologisk mångfald, djur- och växtliv
Både grönområden samt gröna och blå stråk är viktiga livsmiljöer för 
djur och växter. Speciellt sammanhängande områden och stråk ger goda 
förutsättningar för biologisk mångfald. I Ängelholms kommun finns 
riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden och naturreservat. Det 
finns djur-, växt- och biotopskyddsområden i kommunen. 

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Ängelholms kommun ska verka för att öka andelen naturreservat, vilket 
ger en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Värdefulla natur-
miljöer ska värnas samt de gröna och blå stukturerna i kommunen ska 
tas tillvara och utvecklas. Det främjar ekosystemtjänster. Skyddszoner ska 
finnas vid vattendrag och sjöar och andelen våtmarksareal ska utökas, 
vilket gynnar den biologiska mångfalden. Kommunen ska verka för att 
minska miljöbelastningen. Ekologiskt jordbruk ska främjas. Det skulle 
ge positiva följder i form av minskad användning av kemiska bekämp-
ningsmedel, minskad användning av konstgödsel och en ökad biologisk 
mångfald. 

Mark och landskap
Landskapet utgör en gemensam tillgång, som bidrar till att skapa en rik-
are livsmiljö. Ängelholm har ett varierat landskap med flera olika land-
skapstyper: skog, slätt, hav och vattendrag. Det finns två områden med 
landskapsbildsskydd i kommunen. I Ängelholms finns fler områden för 
riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Landskapets olika karaktärer är en del av det som gör Ängelholms kom-
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mun till ett Sverige i miniatyr och ska finnas kvar. Ängelholms identitet 
med havet, kusten och åarna är betydelsefull för kommunen och ska be-
varas. Landskapsbilden ska beaktas vid planering av ny bebyggelse. Plan-
erad bebyggelse på jordbruksmark kommer att förändra landskapsbilden. 
Förtätningen kan i viss mån motverka detta. En utbyggnad av förnyelse-
bara energikällor såsom vindkraft kommer också påverka landskapsbild-
en. Värdefulla natur- och kulturvärden ska bevaras. Översiktsplanen 
bedöms ha en positiv inverkan på rekreationsområden genom att planera 
för god tillgång på grönområden. Bebyggelse planeras inom riksintresse 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Vid planeringen av be-
byggelse inom riksintresse ska hänsyn till områdenas värde ska tas. Om-
rådena för riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv föreslås ses över, 
för att bättre överensstämma med verkligheten.

Vatten
Rent vatten utgör grunden för allt liv och navet i de naturliga ekosystem-
en. Ängelholms kommun har både hav, sjöar och vattendrag. Vattnet i 
kommunen utgör Natura 2000-område, riksintresse för naturvård och 
friluftsliv, naturreservat, Ramsarområde, fågelskyddsområde samt nation-
ellt särskilt värdefullt vatten. 

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Ängelholm ska verka för att grundvattnet ska ge en god dricksvattenför-
sörjning och vara gynnsamt för biologisk mångfald. Ytvattenförekomster 
ska skyddas mot föroreningar och kommunen ska verka för att bevara 
och utveckla den biologiska mångfalden. Skyddszoner ska finnas vid 
kommunens vattendrag och sjöar. Kommunen ska verka för att arealen 
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för våtmark ska utökas. Det kommer sannolikt att ge ökade ekosystem-
tjänster, bevara den biologiska mångfalden och bidra till rening. Planerad 
bebyggelse kommer leda till att andelen hårdgjorda ytor och mängden 
dagvatten ökar. En grön dagvattenhantering kan bidra positivt till både 
miljö- och rekreationsvärden i kommunen. Med en ökad andel hårdgjor-
da ytor förvärras även risken för översvämningar. En klimatsmart plane-
ring är nödvändig inför framtiden: minimera risker för översvämningar 
och arbeta med klimatanpasssning. Målet är att vattenförbrukningen ska 
minska. Det leder till minskad energiförbrukning samt minskade utsläpp 
av växthusgaser. 

En VA-plan och VA-policy har tagits fram för kommunen samt en stor 
VA-utbyggnad pågår. Ett resurseffektivt utnyttjande av mark- och vatten-
områden eftersträvas. Vattenskyddsområden finns och ska ses över. Det 
kan ha en positiv inverkan och gynna den biologiska mångfalden om de 
utökas. Kommunen har anslutit sig till Sydvatten. Den planerade utbygg-
naden av avloppsreningsverket kommer ge en större kapacitet. Grön 
teknik kan användas vid t ex dagvattenhantering och avloppsrening. Om 
fler enskilda avlopp ansluts till det kommunala avloppsreningsverket kan 
mängderna näringsämnen som påverkar sjöar och vattendrag minska. 
Det kan leda till friskare sjöar och vattendrag samt bättre livsmiljöer och 
minska övergödningen. Ett utökat strandskydd är beslutat vid kusten och 
skogen vid Björkhagen. Det utökade strandskyddet kan gynna den bio-
logiska mångfalden samt öka tillgängligheten för allmänheten. I översikts-
planen har hänsynsområden med hänsynsregler för kustvattnet pekats ut.

Luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. En mätning av luftens värden pågår i Ängelholms kommun.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Ängelholm ska verka för hålla låga värden. Satsningar ska ske för att 
få fler att åka kollektivt, gå eller cykla. Minskad bilanvändning leder till 
bättre luftmiljö, då vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar. 

Klimat
Ett förändrat klimat kan innebära såväl akut som långsiktig betydande på-
verkan på mark och vatten, byggnader och infrastruktur. Byggnader och 
infrastruktur kan riskera att översvämmas och viktiga samhällsfunktioner 
kan skadas. Ängelholm är utsatt med sitt geografiska läge intill kustlinjen.

Ställningstaganden och bedömd påverkan
Kommunen ska arbeta för att bli så klimatsmart som möjligt, för att 
bygga säkert, att ha förberedelse för oförutsedda händelser och att göra 
erforderliga skyddsåtgärder. Planering och åtgärder för att minska risken 
för erosion, översvämning och klimatanpassning är positiva ur klimatsyn-
punkt. Översvämningar och erosion kan har stor påverkan på samhällen 
då de innebär risker för byggnader och infrastruktur. Även naturvärden 
och turismen kan påverkas. Förvaltningsplanen för stranden, med bl a 
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höjdnivåer för bebyggelse, är ett steg på vägen. Fortsatta klimatanpass-
ningar krävs för att möta problemen med ökade nederbördsmängder och 
stigande havsnivåer. En kustvattenkarta och hänsynsregler ingår i över-
siktsplanen.

Kommunen ska verka för en ökad användning av kollektivtrafik samt 
gång- och cykel samt planera bebyggelse i kollektivtrafik- och stations-
nära läge. En minskad bilanvändning är positiv ur klimatsynpunkt. 
Kommunen ska arbeta för att bli 100 procent fossilbränslefri samt främja 
användningen av förnybara energikällor. En ökad andel vindkraft leder 
till en ökad andel produktion av förnybar energi, vilket bedöms vara pos-
itivt ur klimatsynpunkt. Satsningen på en utveckling av flyget kan ge en 
negativ påverkan. Ett yttre godsspår bedöms som positivt ur klimatsyn-
punkt, förutsatt att antalet lastbilstransporter minskar. I bästa fall minskar 
utsläppen av växthusgaser. Flyget ska ges möjlighet att utvecklas och 
tillgängligheten till flygplatsen ska förbättras. 

Kommunen ska arbeta för att öka antalet naturreservat samt att värna 
värdefulla naturområden, vilket också är gynnsamt för klimatet. En min-
skad mängd avfall och ökad källsorteringsgrad ska eftersträvas. En 
förbättrad bredbandskapacitet kan leda till minskad klimatpåverkan, om 
antalet resor till arbetet minskar. 

Inbördes förhållande
Ovanstående bedömning visar att översiktsplanen har stor påverkan på 
miljön, både positiv och negativ. Ställningstaganden i översiktsplanen kan 
påverka på skilda sätt, därför är en helhetsbild viktig. Ängelholms kom-
mun har för avsikt att utvecklas i framtiden, med en ökad befolkning. Det 
medför att det finns behov av fler bostäder och arbetsplatser, vilket na-
turligtvis påverkar miljön. För att påverkan ska bli så positiv som möjligt 
föreslås en hållbar utveckling i översiktsplanen. 

Påverkan på områden i 7 kap miljöbalken
Naturreservat
I Ängelholm finns fem naturreservat: Djurholmamossen, Hålebäcksröd, 
Magnarps strandmarker, Prästängen och Ängelholms strandskog. Rös-
sjön är fågelskyddsområde. I översiktsplanen föreslås att fler naturreser-
vat ska skapas.

Djur-, växt- och biotopsskydd
Det finns fler biotopskyddsområden i kommunen såsom stenmurar, 
odlingsröden, åkerholmar, våtmarken, öppna diken och alléer. De kultur-
historiskt värdefulla miljöerna och landskapen i kommunen föreslås be-
varas. Arealen våtmarker föreslås öka. Skyddszoner ska finnas vid vatten-
drag och sjöar för att gynna den biologiska mångfalden. 

Strandskydd
Bestämmelserna om strandskydd ska följas i kommunen. Befintligt 
strandskyddsområde i kommunen har utökats vid Björkhagen och i vat-
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tenområdet, efter ett beslut av länsstyrelsen. 

Vattenskydd
I Ängelholms finns för närvarande tre inrättade vattenskyddområden. 
Vattenskyddsområdena ska ses över.

Översiktsplanen bedöms inte ha negativ påverkan på dessa områden. 

Nollalternativ
Nollalternativet definieras som en beskrivning av miljöns sannolika 
utveckling om översiktsplanen inte genomförs. Det innebär i princip att 
allt fortsätter som idag, utan denna översiktsplan. Nollaternativet utgår 
i princip av hur utvecklingen skulle bli med tidigare översiktsplan, ÖP 
2004, med anpassningar till rådande trender och aktuella förhållanden. 

Bebyggelseområdena i ÖP 2004 och översiktsplan 2035 stämmer till stor 
del överens. Översiktsplan 2035 betonar förätning, blandad bebyggelse 
samt bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge i större utsträck-
ning. Det väntas leda till en mer samlad bebyggelse, vilket minskar behov-
et av bilresor. Betoningen på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar i 
översiktsplan 2035 väntas också bidra till minskade utsläpp och resursför-
brukning jämfört med nollalternativet. En koncentration av befolkningen 
kan dock innebära att fler människor kan utsättas för buller och luftför-
oreningar. Det kan även innebära att grönområden tas i anspråk för 
bebyggelse. Därför föreslås en balanseringsprincip i översiktsplan 2035. 
Båda översiktsplanerna värnar värdefulla naturområden och gröna/blåa 
stråk. ÖP 2004 innehåller stort opåverkat område. Översiktsplan 2035 
innehåller ett tyst område och tätortsnära grönområden. 

Förslag på yttre godståg finns med i bägge översiktsplanerna. I översikts-
plan 2035 ingår ett nytt förslag på förbud av transport av farligt gods på 
Kristian II:s väg, ny avfart från E6 med anslutning till flyget och tvär-
banan, förslag på nya sträckningar för buss samt gång- och cykelvägar. 
Översiktsplan 2035 innehåller också förslag på nya områden för vindkraft 
samt mål om förnyelsebar energi och att kommunens verksamhet ska 
bli 100 procent fossilbränslefri och att förnybar energi ska främjas. Det 
väntas leda till positiva effekter både på miljön och klimatet. Genom att 
betona de sociala frågornas betydelse i planeringen i översiktsplan 2035 
kan förhoppningsvis en bättre folkhälsa skapas. ÖP 2004 tar inte upp frå-
gor om robusthet, höjdnivåer för bebyggelse och klimatfrågor på samma 
sätt som översiktsplan 2035. Det kan bidra till större samhällsekonomiska 
kostnader i form av att bebyggelse förstörs och viktiga samhällsfunktion-
er slås ut vid extremväder. 

Den nya översiktsplanen 2035 har en mer strategisk och övergripande 
karaktär än ÖP 2004, i enlighet med den nya plan- och bygglagen. I över-
siktsplan 2035 ges hållbarhetsaspekterna en större tyngd och ambitionen 
är att hållbarhetsaspekterna ska genomsyra all planering. Det väntas bidra 
till en bättre miljö. 
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Strategi Översiktsplan Nollalternativ Miljöpåverkan

Nationella, 
regionala 
och kom-
munala 
mål

• Nationella, regionala och 
   kommunala mål behand-
   las i översiktsplanen.

- De nationella, regionala 
och kommunala målen 
ges större tyngd när de 
tas med i översiktsplan-
en.

Bebyggelse • Tät och blandad bebyggelse 
   i centralorten och i de   
   större tätorterna.
• Bygga intill befintliga    
   strukturer på landsbygden.
• Bostäder och verksam-
   heter i kollektivtrafik- 
   och stationsnära läge. 
• Främja miljöanpassat 
   byggande.
• Skapa bostäder inom alla   
   boendekategorier.

• Tillkommande be-
   byggelse främst i 
   tätorter i goda kol-
   lektivtrafiklägen.
• Tillkommande be-
   byggelse på landsbyg-
   den i befintliga sam-
   hällen.
• Verksamheter i goda 
   kommunikations-
   lägen, intill befintliga 
   strukturer.

En liknande utveckling 
i föreslaget alternativ 
och i nollalternativ. En 
betoning på hållbarhets-
aspekterna i den nya 
översiktsplanen. Det 
förväntas ge framförallt 
goda effekter på miljön 
och ur sociala aspekter. 

Infra-
struktur

• Kollektivtrafiken struktur-
   bildande.
• En kommun för gående- 
   och cyklister.
• Ett tillgängligt trafiksystem.
• Utveckling av flyget.
• Förbättring av digital 
   infrastruktur.
•  En stor VA-utbyggnad.

• Kollektivtrafikstråk 
   viktiga strukturer för 
   bebyggelseutveck-
   lingen.
• Flygplatsen viktig.

En betoning på att skapa 
ett trafiksystem där kol-
lektivtrafiken är struk-
turbildande förväntas ge 
goda effekter på miljön, 
folkhälsan och klimatet.

Miljö • Satsa på förnybar energi.
• Översyn av områden för 
   vindkraft. 
• Eftersträva ett effektivt 
   resursutnyttjande.
• Följa riktvärden för
   buller. 
• Bevara tyst område.
• Minska miljöbelastningen.
• Anlägga våtmarker.
• Skapa fler naturreservat.
• Främja grön teknik.
• Planering av kustvattnet.

• Handla utifrån riktlin-
   jer, miljökvalitets-
   mål, miljökvalitets-
   normer.
• Stort opåverkat 
   område

Satsning på de förnybara 
energikällorna kommer 
bidra till både goda mil-
jö- och klimateffekter. 

Attraktiv 
livsmiljö

• God gestaltning.
• Blandad bebyggelse.
• Människan i fokus.
• Rum för kultur och 
   idrott.
• Minskade barriäreffekter 
   och närhet. 
• Värna värdefulla natur- 
   och kulturmiljöer.
• Generationsöverskridande   
   mötesplatser.

• Beakta natur- och 
   kulturvärden.

Fokus på att skapa en 
attraktiv miljö förväntas 
ge både ekonomiska och 
sociala värden. 
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Sociala 
frågor

• En socialt balanserad 
   kommun.
• Planera för en god folk-
   hälsa, jämställdhet och 
   mångfald.
• Trygghet och tillgänglighet. 
• God samhällsservice.
• Demokratiaspekter i 
   planeringen.

• Handling utifrån folk-
   hälsomål och hand-
   ikappsmål.

Betoningen på de soc-
iala och demografiska 
frågorna i planeringen 
förväntas ge effekter på 
de sociala aspekterna 
och folkhälsan.

Grön-
områden

• Planera för en god till-
   gång av grönområden. 
• Ta tillvara blå och gröna 
   strukturer.
• Balanseringsprincip för
   grönområden.

• Tillgängliggöra Rönne     
   å.

Tillgången till grönom-
råden och införandet av 
balanseringsprincip ger 
goda effekter på miljön 
och klimatet, såväl som 
för folkhälsan.

Risk och 
säkerhet

• Säkert byggande, trygg 
   energiförsörjning och 
   säker dricksvattenför-
   sörjning.
• Beredskap för oförut-
   sedda händelser.
• Förebygga stranderosion.
• Minimera risker.
• Klimatanpassning och 
   rekommendationer för 
   planering vid höjda 
   havsnivåer.

• Lokalisering av viktiga 
   samhällsfunktioner 
   bör undvikas i över-
   svämningshotade 
   områden.

Betoningen på att bygga 
en robust kommun 
förväntas ge en säkrare 
miljö. Ett förtydligande 
av rekommendationer 
för planering vid höjda 
havsnivåer förväntas ge 
en bättre planering för 
klimatfrågorna. 

Stad och 
land

• En attraktiv centralort.
• Tätorter som service-
   orter.
• Levande landsbygd med 
   goda förutsättningar för 
   jord- och skogsbruk.
• Balans mellan stad och 
   land.

• Minimera störningar 
   på jord- och skogs-
   bruk.

Det bedöms inte finnas 
några skillnader miljö-
mässigt mellan översikts-
planen och nollalterna-
tivet.

Näringsliv • Arbetskrafts- och kunskaps-
   intensiva verksamheter 
   centralt och i kollektiv-  
   trafiknära läge.
• Ytkrävande verksamheter i 
   utkanten av centralorten.
• Hållbar tillväxt.
• Ett mångsidigt näringsliv.

• Inom planerade verk-
   samhetsområden 
   bör främst service 
   och verksamhet som 
   ej är lämplig att 
   integrera med bo-
   städer lokalise-
   ras och exploatering 
   bör ej försvåras.

Betoningen på gröna 
företag kan utgöra skill-
nad miljömässigt. Annars 
bedöms miljöns utveck-
ling om översiktsplanen 
vara densamma som om 
den inte genomförs.

Identitet • Tillvarata havet, kusten 
   och åarna.
• Förbättra kopplingen 
   mellan hav och stad.
• Skapa förutsättningar för 
   att leva med god livs-
   kvalitet.

- Det bedöms inte finnas 
några skillnader miljö-
mässigt mellan översikts-
planen och nollalterna-
tivet.
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Miljökvalitetsmål
Nationella miljömål
Det finns sexton nationella miljökvalitetsmål, varav femton har relevans 
för Ängelholms kommun:

Begränsad klimatpåverkan
En tillväxt av befolkning och företag innebär negativ påverkan på miljön
 med fler transporter, ökad energianvändning och ökad förbrukning. Det 
är negativt om planerad förtätning bidrar till att grönområden tas i an-
språk för bebyggelse. En balansering av grönområden skulle dock minska 
de negativa konsekvenserna.

De positiva effekterna av förtätning är bl a det minskade transportbehov-
et och att det kortar avstånd. Översiktsplanens satsning på förnybara 
energikällor och minskad energianvändning är positivt för klimatet. Sats-
ningen på att göra kollektivtrafiken mer strukturbildande och att få fler 
att gå och cykla kan bidra till en minskad bilanvändning är också gynn-
sam. Ett mer miljöanpassat byggande kan ge goda effekter på klimatet. 
Det är även värdefullt om fler naturreservat skapas. Det är positivt om 
kommunen använder grön teknik för t ex vattenresurshantering samt om 
målet att föreslagna åtgärder för klimatanpassning genomförs. 

Frisk luft
En tillväxt av befolkning och företag innebär negativ påverkan på mil-
jön med fler transporter och ökad energianvändning. En förtätning är 
positivt då den minskar transportbehovet och ger mindre utsläpp. En 
minskad andel av utsläpp av avgaser och målet att bli 100 procent fos-
silbränslefri i kommunens verksamheter bidrar till en bättre luftkvalitet. 
Satsningarna på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik bidrar också.

Bara naturlig försurning
En tillväxt av befolkning och företag innebär negativ påverkan på miljön 
med fler transporter och ökad energianvändning. 

En förtätning minskar transportbehov och ger mindre utsläpp. Trafiken 
och satsningarna på energisektorn får betydelse även för försurningen. 
Ett mer miljöanpassat byggande kan också ge goda effekter. För att målet 
ska uppnås krävs dock åtgärder på internationell nivå. Det är positivt om 
förbränning av fossila bränslen minskar.

Giftfri miljö
En tillväxt av befolkning och företag innebär negativ påverkan på miljön 
med fler transporter. 

Ett mer miljöanpassat byggande kan ge goda effekter. När det gäller 
förorenade områden ska markförhållanden analyseras och motiverade åt-
gärder vidtas. Det är positivt om andelen ekologisk odling ökar, eftersom 
det kan minska mängden gifter i ekosystemet och gynna den biologiska 
mångfalden. Det är gynnsamt om kommunen använder grön teknik vid 

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, gång- och 
   cykelvägar samt järn-
   vägar, 
• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Grönområden

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, gång- och 
   cykelvägar samt järn-
   vägar
   

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, gång- och
   cykelvägar samt järn-
   vägar

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, gång- och 
   cykelvägar samt järn-
   vägar
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t ex dagvattenhanteringen, då det kan hindra föroreningar från att nå 
känsliga recipienter. Om mängden avfall minskar kan även mängden 
farliga ämnen minska. 

Skyddande ozonskikt
Översiktsplanens förslag påverkar inte möjligheten att nå miljömålet. 
Flyget kan resultera i utsläpp av kväveoxider och andra föroreningar.

Säker strålmiljö
Översiktsplanens förslag påverkar inte möjligheten att nå miljömålet.
Markförläggning av kraftledningar kan bidra till en säkrare miljö. 

Ingen övergödning
Utsläppen i havet kommer till stora delar från andra länder än Sverige.

Planens intentioner att öka arealen våtmarker kan minska övergödnings-
problematiken. Skyddszoner till åar och sjöar ska finnas. En balanserings-
princip för grönområden föreslås. Det är positivt om minskad övergöd-
ning leder till friskare vattenmiljö. Det är även gynnsamt om andelen 
ekologisk odling ökar. 

Levande sjöar och vattendrag
Kommunens nya VA-plan kan ge goda effekter på målet. En lokalt om-
händertagande av dagvatten ska i första hand användas. Skyddszoner till 
åar och sjöar ska finnas. Det är positivt om fler våtmarker anläggs samt 

Carl XV:s bro, foto Josefin Damm

Se karta

• Underlag/Teknisk för-
   sörjning/Kraftledningar

Se kartor

• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Gröna stråk och 
   grönområden

Se karta

• Underlag/Risker/Över-
   svämningsrisk Rönne å

Se karta

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Flyg
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om konstgödselanvändningen minskar. När andelen fossila bränslen 
minskar, minskas utläppen av försurande ämnen. Det är värdefullt med 
åtgärder för översvämningsrisker och klimatanpassning, då översväm-
ningar kan leda till att öka risken för att föroreningar sprids i sjöar och 
vattendrag. 

Grundvatten av god kvalitet
Vattenskyddsområdena i kommunen ska revideras, det är negativt för 
miljön om de minskas.

Om vattenskyddsområdena utökas är det istället positivt för miljön. 
Kommunens nya VA-plan kan ge positiva effekter på målet. Skyddszoner 
till åar och sjöar ska skapas. Skyddade naturområden kan ha en positiv 
effekt på grundvattenkvaliteten. Det är positivt om andelen ekologisk od-
ling ökar, då det minska mängden föroreningar som tillförs grundvattnet. 

Hav i balans och levande sjöar och vattendrag
Utveckling av hamnar och ny bebyggelse kan påverka havsmiljön nega-
tivt. Beroende på hur tillgängligheten till kusten ökas, kan det vara an-
tingen negativt eller positivt. 

Det är positivt att värdefulla naturområden ska värnas. Skyddade natur-
områden kan ha en positiv effekt på havsmiljön, då havs- och naturmil-
jön samspelar. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand 
tillämpas. Skyddszoner till åar och sjöar ska skapas. Det är positivt om 
fler våtmarker anläggs och om antalet enskilda avlopp minskar. Likaså om 
förbränningen av fossila bränslen minskar. Det är värdefullt med åtgärder 
för att minska stranderosionen. I översiktsplanen har hänsynsområden 
med hänsynsregler för kustvattnet pekats ut.

Myllrande våtmarker
Planens intention att öka arealen våtmarker kan minska övergödnings-
problematiken. 

Levande skogar
Översiktsplanens förslag är att ny bebyggelse på landsbygden ska i 
huvudsak lokaliseras vid befintliga strukturer, för att bevara jord- och 
skogsmark. Det är positivt om andelen naturreservat ökar.  

Ett rikt odlingslandskap
Planering av bebyggelse på viss jordbruksmark pågår redan vid Barkåkra, 
Rönneboda/Skörpinge och Södra Ängelholm. Det är negativt för både 
odlingslandskapet och landskapsbilden. 

Ny bebyggelse på landsbygden ska i huvudsak lokaliseras vid befintliga 
strukturer, för att bevara produktionsmöjligheterna på jord- och skogs-
bruksmarken. En förtätning av bebyggelsen bidrar också till att åker-
marken värnas. Satsningar på ekologiskt jordbruk kan bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser och minska spridningen av farliga ämnen. 

Se kartor

• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden,
• Plankartor/Vatten/
   Kustvatten

Se karta

• Plankartor/Areella när-
   ingar/Skogsmark

Se kartor

• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Gröna stråk och 
   grönområden,
• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden,
• Underlag/Grönstruk-   
   tur/Landskapsbilds-
   skydd
• Plankartor/Bebyggelse
   /Bostäder och verk-
   samheter
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Övergödningen ska begränsas.
 
God bebyggd miljö
En tillväxt av befolkningen och företag innebär påverkan på miljön med 
fler transporter och ökad energianvändning. 

Den planerade förtätningen av tätorterna, bättre förutsättningar för 
kollektivtrafik och gång- och cykel, främjande av miljöanpassad bebygg-
else, satsning på förnybar energi, balanseringsprincip för grönområden, 
värnande av natur- och kulturområden, tyst områden samt att riktvärd-
en för buller ska hållas är positivt. Bevarande av kulturmiljöer, blandad 
bebyggelse och närhet till grönområden kan också bidra till att skapa en 
attraktiv livsmiljö. Det är även positivt med ett lokalt omhändertagande 
av dagvatten. En minskad biltrafik i centralorten kan förbättra luftkvalit-
eten och bullerpåverkan. 

Ett rikt djur- och växtliv
Värdefulla naturområden ska värnas och kommunen ska ha en god 
tillgång på grönområden. Skyddszoner vid vattendrag och sjöar samt en 
ökad areal våtmarker gynnar den biologiska mångfalden. Det är även 
positivt om andelen enskilda avlopp minskar. Det är positivt om utsläpp-
en av växthusgaser minskar p g a minskad bilism, då de bidrar till en lägre 
biodiversitet. I första hand ska ett lokalt omhändertagande av dagvatten 
ske. Det är också värdefullt om antalet naturreservat ökar och närhet till 
grönområden. Bevarandet av natur- och kulturmiljöer kan främja bio-
logisk mångfald och ge en mer varierad landskapsbild. 

Regionala miljömål
Länsstyrelsen har identifierat fem miljömål i särskilda utmaningar i Skåne. 
Av dessa har fyra bäring på översiktsplanen:

Hållbara transporter
Genom att göra kollektivtrafiken strukturbildande och satsa på gång- och 
cykelvägar förväntas andelen personer som åker kollektivt öka och ande-
len bilister ska minska. Planering av bostäder och verksamheter kollektiv-
trafik- och stationsnära läge kan också bidra till detta. Planen ger också 
utrymme för ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter.  
Om bilismen i centralorten minskar så bidrar det till att skapa en mer 
attraktiv livsmiljö. 

Hänsyn till havet, sjöar och vattendrag
Ambitionen är att Ängelholm ska bli en klimatsmart och följa de riktlinjer 
som tagits fram för höjda havsnivåer. Kommunen ska verka för minskat 
utsläpp i vatten. Det är positivt om fler våtmarker anläggs och om antalet 
enskilda avlopp minskar, då det minskar övergödningen. Det är också 
positivt om förbränningen av fossila bränslen minskar, då det minskar 
försurningen i havet. I översiktsplanen har hänsynsområden med hän-
synsregler för kustvattnet pekats ut.

Se kartor

• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden,
• Underlag/Naturmiljö/
   Djur- och växtskydds
   områden och natur-
   reservat

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk
   tur/Buss, gång- och 
   cykelvägar samt järn-
   vägar

Se kartor

• Plankartor/Vatten/
   Kustvatten
• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå och över-
   svämningsrisk Rönne å 

Se kartor

• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder och verksam-
   heter,
• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, gång- och 
   cykelvägar samt järn-
   vägar, 
• Plankartor/Grönstruk
   tur/Grönområden,
• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden, 
• Plankartor/Ljudmiljö/
   Tyst område
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Hushållning med mark- och vattenresurser
Det är negativt med bebyggelse på jordsbruksmark, vilket förändrar land-
skapsbilden och tar värdefull jordbruksmark i anspråk. 

En tät bebyggelsestruktur föreslås, vilket innebär en begränsad exploate-
ring på åkermark. En VA-plan har tagits fram i kommunen. När det gäller 
dricksvattentäkter har kommunen ett avtal med Sydvatten. Det är positivt 
att fler naturreservat avses skapas. En minskad vattenanvändning och 
användningen av grön teknik är gynnsam. 

Skydd av natur- och kulturvärden
Värdefulla natur- och kulturområden ska värnas. Inga planer finns i 
områden med landskapsbildsskydd. Balanseringsprincip föreslås för de 
grönområden som klassats som värdefulla. Det är positivt om fler natur-
reservat skapas. 

Lokala miljömål
Ängelholms miljöplan innehåller sex övergripande inriktningar i miljö-
arbetet, varav fem är relevanta för översiktsplanen:

God vattenkvalitet
Kommunen verkar för att grundvattnet ska kunna ge en god dricksvat-
tenförsörjning. Skyddszoner ska finnas vid vattendrag och sjöar för att 
minska spridning av gödande ämnen och gynna biologisk mångfald. Det 
är positivt att minska vattenanvändningen, att använda grön teknik för 
t ex vattenhantering och om fler enskilda avlopp ansluts till det kom-
munala nätet. Ett minskat användande av fossila bränslen bidrar till att 
minska utsläppen av försurande ämnen. Hänsyn till översvämningar och 
klimatförändringar kan minska risken för att föroreningar sprids i sjöar 
och vattendrag. De utpekade hänsynsområdena med hänsynsregler för 
kustvattnet kan ge goda effekter.

En levande natur och ett friskt ekosystem
Värdefulla natur- och kulturområden ska värnas. Gröna och blå stråk ska 
beaktas i planeringen. Andelen våtmarker ska utökas. Det är positivt att 
öka andelen naturreservat, att bevara grönområden och om fler enskilda 
avlopp ansluts till det kommunala nätet. Ett ekologiskt jordbruk skulle 
också vara gynnsamt. En fossilfri kommun skulle bidra till att minska 
växthusutsläppen, vilket gynnar den biologiska mångfalden. 

Effektiv användning och produktion av energi
En utbyggnad av vindkraft kan påverka landskapsbilden negativt. Förny-
bar energiproduktion ska främjas och energieffektiviseringsåtgärder ska 
genomföras. Användningen av biogas ska uppmuntras. En minskad vat-
tenförbrukning skulle minska energibehovet för transport av vatten. Ett 
miljöanpassat byggande kan minska energibehovet i bostäder.

Hållbart transportsystem
Satsningar på flyget motverkar målet om hållbara transporter.

Se kartor

• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden,
• Underlagskarta/Natur-
   miljö/Naturreservat 
• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Gröna stråk och 
   grönområden

Se kartor

• Plankartor/Naturmiljö/
   Naturområden, 
• Underlagskartor/Kul
   turmiljö/Regionalt 
   kulturmiljöprogram
• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Grönområden

Se karta

• Plankartor/Vatten/
   Kustvatten
• Underlag/Risker/Höjd 
   havsnivå och över-
   svämningsrisk Rönne å

Se kartor

• Plankartor/Areella när-
   ingar/Jordbruksmark
• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder och verksam-
   heter

Se karta

• Plankartor/Teknisk för-
   sörjning/Vindkraft
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Genom att göra kollektivtrafiken strukturbildande och satsa på gång- och 
cykelvägar förväntas andelen personer som åker kollektivt öka och an-
delen bilister ska minska. Målet med en fossilfri kommun gynnar målet 
om hållbara transporter. En minskad andel biltrafik i centralorten skulle 
bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö.

En levande och god bebyggd miljö
En utveckling av flyget planeras, vilket kan påverka miljön negativt. 

Det är positivt att ny bebyggelse framförallt planeras intill befintlig be-
byggelse. Satsning sker på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Ett 
yttre godståg ska utredas, vilket skulle bidra till minskat buller i central-
orten. Grönstrukturen ska förbättras och utvecklas. Riktvärden för buller 
ska hållas. Ett tyst område pekas ut i översiktsplanen. Ny och grön teknik 
ska främjas. En förtätning och blandad bebyggelse skapar levande tätort-
er. Ett miljöanpassat byggande och en minskad användning av fossila 
bränslen bidrar till en god bebyggd miljö. 

Sammantagen bedömning
Kommunens översiktsplan är ett viktigt instrument i arbetet för att för-
bättra miljön. Vissa ställningstagande i översiktsplanen påverkan miljön 
i en positiv riktning, medan andra påverkar miljön negativt. Översikts-
planen bedöms sammantaget framförallt stärka möjligheterna att uppnå 
miljömålen. 

Miljökvalitetsnormer
Fisk- och musselvatten
Fisk- och musselvatten bedöms inte påverkan av översiktsplanen.

Omgivningsbuller
Vid byggnation av fler bostäder och ny infrastruktur skapas mer buller. 
Planerad förtätning i centralorten kan medföra en negativ påverkan av 
buller. Ökade transporter likaså. Därför föreslås satsningar på kollektiv-
trafik och gång- och cykel i översiktsplanen. Öppnandet av tunneln i Hal-
landsåsen har bidragit med ökat buller, vilket framförallt påverkar boende 
i Ängelholms centralort.

Utomhusluft
Ökade transporter påverkar även luftkvaliteten. En minskad bilanvänd-
ning till följd av satsningar på  kollektivtrafik samt gång- och cykel skulle 
bidra till att minska den negativa påverkan.

Vatten
Kommunalt VA kommer dras till Västersjön, vilket kommer påverka 
miljökvalitetsnormen positivt. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten 
enligt kommunens nya dagvattenpolicy, anläggande av skyddszoner och 
skapandet av fler våtmarker väntas också ge positiva effekter. De utpe-
kade hänsynsområdena för kustvattnet kan också ge goda effekter.

Se kartor

• Plankartor/Bebyggelse/
   Bostäder och verksam-
   heter, 
• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, flyg, gods-
   spår, gång-och cykel- 
   vägar, järnvägar samt 
   vägar,
• Plankartor/Grönstruk-
   tur/Gröna stråk och 
   grönområden,
• Plankartor/Ljudmiljö/
   Tyst område

Se kartor

• Plankartor/Infrastruk-
   tur/Buss, flyg, gång- 
   och cykelvägar samt 
   järnvägar

Se kartor

• Plankartor/Vatten/
   Hav, sjöar och åar samt 
   kustvatten

Se kartor

• Underlag/Buller/Flyg-
   buller och trafikbuller
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Hållbarhetsaspekter
En ökad befolkning och fler företag innebär en påverkan på miljön med 
fler transporter och ökad energianvändning. Likaså medför alltid ett 
ianpråktagande av mark för bebyggelse eller infrastruktur en miljöpåver-
kan på bl a naturområden och biologisk mångfald. Genom att utforma 
bebyggelsen och infrastrukturen på ett lämpligt sätt kan dock de negativa 
konsekvenserna begränsas. 

Översiktsplanen lyfter på ett tydligt sätt fram möjligheterna till en håll-
bar utveckling för Ängelholms kommun. Med fokus på en förtätning av 
centralorten och en tätortsutveckling bidrar till ett effektivt utnyttjande 
av kommunens mark. Bebyggelse i stationsnära läge och där det finns, al-
ternativt föreslås finnas, kollektivtrafik bidrar till många positiva aspekter. 
Det bidrar till en effektivt energi- och resursutnyttjande genom att dra 
nytta av genomförda investeringar i form av befintlig infrastruktur samt 
medför minskade utsläpp. Det skapar också underlag för kollektivtrafik, 
handel och samhällsservice. Det bidrar till en möjlighet att bo kvar och 
andra goda sociala aspekter. Problem som måste hanteras är buller och 
risk för olyckor. Satsningen på förnybar energi kommer ge positiv effekt.

Samverkan mellan de olika hållbarhetsaspekterna är viktig. I vissa fall kan 
en aspekt väga tyngre än en annan. Då är det viktigt att väga intressena 
mot varandra och motivera beslutad avvägning.

Ekonomiska aspekter
• Översiktsplanen ger möjligheter för en ekonomisk tillväxt, med goda 
   förutsättningar för näringslivet i form av både utveckling av befintliga 
   verksamheter och etablering av nya. Ambitionen är att ge förutsättning-
   ar för att skapa fler arbetstillfällen och en kreativ miljö. 
• Samhällsekonomiskt sett så tar en förtätning tillvara på redan genom-
   förda investeringar. På så sätt minimeras kostnader för vägar, vatten,     
   avlopp och energi. En vidareutveckling av den goda infrastruktur som 
   finns i kommunen genom t ex bättre bredband, utveckling av flyget och
   snabbtåg kan också bidra till kostnadseffektivitet. 
• Att tänka efter före och skapa ett robust samhälle bidrar också till 
   mindre kostnader än motsatsen. 
• Ett mångsidigt näringsliv kan ge en högre sysselsättningsnivå som bid-
   rar till bättre möjligheter till försörjning. 
• God samhällsservice och effektiv myndighetsutövning gynnar både 
   näringsliv och invånare i kommunen. 

I ett globalt och nationellt sammanhang har översiktsplanen en begrän-
sad möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Den kan dock bidra med 
samhällsekonomiska vinster på lång sikt. Sammantaget är målet att skapa 
en hållbar tillväxt.

Ekologiska aspekter
• En förtätning bidrar till att åkermark och värdefull naturmark kan vara 
   kvar. Det kan dock även medföra negativa konsekvenser i form av ökat 
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   buller och luftföroreningar på vissa platser. De positiva effekterna av en 
   komplettering av bebyggelse överväger dock. 
• Planering av bostäder och verksamheter i kollektivtrafik- eller station-
   nära läge möjliggör också en ökad användning av kollektivtrafiken. 
• Än bättre är det om fler kan transportera sig genom att gå eller cykla. 
   Satsningarna medför ett miljövänligare resande med minskat bilanvän-   
   dande till följd, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp. 
• Satsning på en förnybar energi, såsom vindkraft och minskad energian-
   vändning ger minskade utsläpp av växthushusgaser. 
• I översiktsplanen föreslås värdefulla natur- och kulturmiljöer värnas. De 
   gröna och blå strukturerna i kommunen bidrar till en biologisk mång-
   fald. Införande av balanseringsprincip är viktig, likaså ekosystem-
   tjänster. Grönområden bidrar också till ett bättre klimat. 
• Ett förändrat klimat med intensiv nederbörd, stormar och stigande 
   havsnivå kan innebära påverkan på byggnader och infrastruktur. Re-
   kommendation för planering för höjd havsnivå är betydelsefull.

Sammantaget bedöms planeringen för en effektiv markanvändning totalt 
sett främst medföra goda ekologiska konsekvenser. 

Sociala och kulturella aspekter
• En tät centralort och tätorter som serviceorter ger möjlighet för närhet 
   till handel och service, vilket underlättar vardagslivet. Det ger också 
   goda förutsättningar för samhällsservice i dessa orter. Korta avstånd 
   bidrar även till en god tillgänglighet och trygghet 
• Översiktsplanen ger planmässiga förutsättningar för att bygga så många 
   bostäder som behövs och betonar även vikten av bostäder till alla.  
• En blandad bebyggelse ger möjligheter för kvarboende i olika skeden av 
   livet och bidrar till en blandad befolkningssammansättning. Det kan 
   underlätta för unga och unga barnfamiljer att bosätta sig i kommunen. 
• En attraktiv stad och livsmiljö med bevarad kulturhistorisk bebyggelse 
   ger mervärden. Det gör även en planering med människan i fokus. 
• Balansen mellan stad och land är viktig. 
• Minskade barriäreffekter gör det enklare att ta sig dit man vill. 
• Utrymme för kultur och idrottsmöjligheter förväntas bidra till en god 
   folkhälsa. Arbetet med mångfald och jämlikhet är en viktigt förutsätt-
   ning för att skapa ett tolerant samhälle. Genomtänkta mötesplatser 
   skapar möjligheter för möten mellan olika människor. 
• Utveckling av grönområden samt bevarande av värdefulla natur- och 
   kulturområden ger möjligheter för fysisk aktivitet. Utpekande av ett tyst 
   område gör det möjligt att uppleva tystnad. 
• Ambitionen att skapa en gång- och cykelvänlig kommun bidrar också 
   till en god folkhälsa. 
• Dialoger i planeringsprocesserna kan medföra delaktighet och inflytan-
   de samt bidra till ett engagemang för Ängelholm. 

Sammantaget är ambitionen att det ska vara möjligt att leva en liv med 
kvalitet i Ängelholms kommun.
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Nationella, regionala och lokala mål 
Kommunens samlade bedömning är att målen för samhällsplanering på 
nationell, regional och lokal nivå är möjliga att nå. Det krävs dock en 
långsiktig helhetssyn vid framtida investeringar och kommande planering.

Nationella mål
Mål Föreslagen åtgärd

En tydlig roll för fysisk planering 
i arbetet för en hållbar utveck-
ling av städer, tätorter och 
landsbygd.

• Hållbar utveckling.

Ett regelverk och andra styr-
medel som på bästa sätt till-
godoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet och 
medborgerligt inflytande säker-
ställs.

• Effektiv markanvändning.
• Effektiv myndighetsutövning.
• Demokratiaspekter i 
   planeringen.

Goda förutsättningar för bygg-
ande av bostäder och lokaler, 
etablering av företag och för 
annat samhällsbyggande sam-
tidigt som en god livsmiljö 
tryggas.

• Hushållning med marken.
• Kollektivtrafik struktur-
   bildande.
• Ett mångsidigt näringsliv
• Värna värdefulla natur- och    
   kulturområden.

Regionala mål
Mål Föreslagen åtgärd

Satsa på Skånes tillväxtmotorer 
och regionala kärnor samt ut-
veckla den flerkärniga ortstruk-
turen.

• Ängelholm utgör en viktig   
   regional nod.
• Flerkärnighet.

Stärka tillgängligheten och binda 
samman Skåne.

• Tät centralort och tätorter. 
• Kollektivtrafik struktur-
   bildande.
• En kommun för gående och 
   cyklister.
• Tillgänglighet och trygghet.
• Minska barriäreffekter.

Växa effektivt med en balanse-
rad och hållbar markanvändning.

• Hushållning med marken.
• En effektiv markanvändning.
• Balans mellan stad och land.

Skapa attraktiva miljöer som 
erbjuder hög livskvalitet.

• Attraktiv livsmiljö.
• Livskvalitet i fokus.

Stärka Skånes relation till Öre-
sundsregionen, södra Östersjön 
och södra Sverige.

• Verka för fast förbindelse 
   Helsingborg-Helsingör.
• Dubbelspår Ängelholm-Maria.
• Utveckling av flyget.
• Förbättrad digital infrastruk-
   tur.
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Lokala mål
Mål Föreslagen åtgärd

Erbjuda en öppen kommunal 
demokrati med bra boende, 
goda kommunikationer, god 
miljö och god folkhälsa för att 
få nöjda medborgare. 

• Demokratiaspekter 
   i planeringen.
• Tät och blandad bebyggelse i   
   centralort och större tätorter. 
• Kollektivtrafik struktur-
   bildande.
• Folkhälsoaspekter i 
   planeringen.

I all planering arbeta för långsik-
tig hållbarhet och ett effektivt 
resursutnyttjande.

• Mål hållbar utveckling.
• Effektiv markanvändning.

Utveckla en lärande organisation 
genom nya samarbetsformer och 
genom regionalt samt mellan-
kommunalt samarbete.

• Samarbete inom familjen Hel-
   singborg.
• Samverkan Region Skåne, 
   länsstyrelsen m m.

Arbeta aktivt för hållbar till-
växt och utveckling. Tydliggöra 
kommunens profil: ungdoms-, 
idrotts-, kunskaps- och hälso-
stad.

• Vision kraftsamling 
   Ängelholm.

Mål- och intressekonflikter
En del av strategierna kan vara motstridiga i en enskild genomförande-
situation. Tanken är att översiktsplanens strategier ska ge vägledning för 
en avvägning mellan olika intressen. Det är viktigt att ha ett ha ett lång-
siktigt helhetsperspektiv vid alla beslut, oavsett om det gäller investering 
eller planering. Motstridiga intressen finns framförallt gällande följande 
frågor:

• Bebyggelse på åkermark och riksintressen
   I översiktsplanen föreslås bostads- och verksamhetsområden på 
   åkermark samt riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzon-
   en. Dessa områden ingår i översiktsplanen från 2004 samt är 
   redan planerade genom fördjupade översiktsplaner eller detaljplaner. 
   Ambitionen, utöver de utbyggnadsområden och utredningsområden 
   som är utpekade i översiktsplanen, är att verka för att skapa ett hållbart 
   samhälle och att vara försiktig med att bygga på åkermark och riksin-
   tressen. En utveckling av kommunens större tätorter måste dock 
   vara möjlig.
• Bebyggelse kollektivtrafiknära
   Bebyggelse av både bostäder och verksamheter ska främst lokaliseras 
   kollektivtrafik- eller stationsnära. Vissa bostads- och verksamhets-
   områden planeras där det inte finns kollektivtrafik idag. Ett exempel på 
   detta är Rönnebodaområdet. Det finns dock planer på att utveckla 
   kollektivtrafik där i framtiden, genom en linjeläggning av skolskjutsar. 
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• Värna värdefulla natur- och kulturområden
   Hallandsåsen är ett värdefullt naturområden. Redan bebyggda områden 
   vid Västersjön bedöms dock kunna utredas för bebyggelse. Västersjön 
   utgör en attraktiv boendemiljö och ger möjlighet för bebyggelse på 
   landsbygden. 

Uppföljning och övervakning
Uppföljning kan  bidra till att ge information om verklig miljöpåverkan. 
Genom uppföljning  skapas möjligheter att förebygga, avhjälpa eller 
kompensera negativa konsekvenser av översiktsplanen. 

Kommunens arbete med uppföljning av miljömålen vidgas till att även 
omfatta den betydande miljöpåverkan som genomförande av översikts-
planen medför. 

Översiktsplanen kommer följas upp genom översyn av planens aktualitet 
varje mandatperiod.

För specifika planer med miljöpåverkan ska uppföljning av miljö-
konsekvensbeskrivningen för projektet göras. 
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BILAGA
Länsstyrelsen granskningsyttrande
Länsstyrelsen ska under utställningen av översiksplanen avge ett gransk-
ningsyttrande, enligt plan- och bygglagen. Yttrandet ska bifogas över-
siktsplanen, för att klargöra i vilka avseenden stat och kommun har olika 
uppfattningar. Länsstyrelsen överprövar dock inte översiktsplanen. Det är 
inte ovanligt att statens och kommunens uppfattningar skiljer sig åt. När 
detaljplaner sedan tas fram fortsätter dialogen mellan länsstyrelsen och 
kommunen. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har medfört vissa mindre ändringar 
av översiktsplanen, de har dock inte varit så pass omfattande att de föran-
lett en ny utställning. Länsstyrelsens och kommunens uppfattning om hur 
detaljerad en översiktsplan ska vara, om markområden används för de 
ändamål som anses vara mest lämpliga samt hur stora ytor som bör pekas 
ut för bostäder och verksamheter skiljer sig åt. Det framgår dock inte av 
länsstyrelsens yttrande vilka grunder länsstyrelsen baserar sina synpunkter 
på. 

Ängelholms kommun vill genom översiktsplanen skapa möjligheter inför 
framtiden och har därför valt att göra översiktsplanen flexibel, för att 
fungera på olika scenarier i framtiden. Kommunen har vid framtagande 
av översiktsplanen följt Boverkets rekommendationer om vad en över-
siktsplan ska innehålla, vilket bl a innebär att underlag hålls separerade 
från översiktsplanen. Kommunen har valt att vänta med att genomföra 
detaljerade utredningar till efterföljande prövningar, såsom detaljplane-
skedet. Ängelholms kommuns fullständiga kommentarer till länsstyrel-
sens yttrande finns i utställningsutlåtandet. 
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REGISTER
Areella näringar 31
Artskydd 11
Avfall 28, 50
Avgränsning för MKB 54
Avlopp 27
Avstånd till djurhållning 42 
Bebyggelse 48, 55
Befolkning 54
Betydande miljöpåverkan MKB 54
Biogas 29
Biologisk mångfald 58
Buller 34, 40, 51, 70
Buller och vibrationer 40
Byggnadsminnen 18
Dagvatten 28
Djur- och växtliv 68
Djur-, växt- och biotopskydd 11, 58, 61
Dricksvattentäkter 27
Ekologiskt särskilt känsliga områden 12
Ekosystem 69
Elektronisk kommunikation 26
Energi 28, 69
Erosion 44
Europeiskt mål 23
Familjen Helsingborg 48 
Farligt gods 46
Fisk- och musselvatten 34, 70
Fjärrvärme 28
Fornlämningar 18, 56
Friluftsliv 12
Fågelskyddsområden 11
Förorenade områden 42
Försurning 65
Förvaltning av stranden 45
Gasledningar 29, 46
Gas- och kraftledningar 29, 46
Geologi 43
Giftfri miljö 65
God bebyggd miljö 68, 70
Godståg 21
Grundvatten 39, 67
Grönstruktur 50
Hantering av riksintressen 7
Hav, sjöar och vattendrag 66, 67, 68
Havsplanering 37
Hållbarhetsaspekter MKB 71
Infrastruktur 20, 49, 56
Jordbruksmark 31, 57
Jord- och skogsbruksmark 31, 57
Klimat 46, 51, 60, 65
Konsekvensbeskrivning 52
Kraftledningar 29, 65
Kulturlämningar 56
Kulturmiljö 16
Kulturreservat 18
Kustvatten 37
Kyrkor och begravningsplatser 18
Landskapsbildsskydd 18, 58
Ledningar 29, 47
Lokala mål MKB 69, 74
Luft 34, 37, 60, 65, 70
Länsstyrelsens granskningsyttrande 76
Mark och landskap 58

Materiella tillgångar 57
Mellankommunala frågor 48
Metod MKB 54
Miljöbalken 7, 8, 9, 13, 16, 27, 30, 31, 
   52
Miljöfaktorer 34
Miljökvalitetsmål 35, 65
Miljökvalitetsnormer 34, 70
Miljö- och riskfaktorer 33
Mål- och intressekonflikter 74
Människors hälsa 57
Nationella mål MKB 65, 73
Nationellt mål 23
Nationellt särskilt värdefulla vatten 12
Natura 2000 8
Naturminnen 11
Naturreservat 10, 61
Naturmiljö 8, 69
Nollalternativ 62
Näringsliv 48
Odlingslandskap 67
Olycksrisker 46
Ozonskikt 66
Plan- och bygglagen 7
Radon 43
Ras 44
Regionala mål MKB 68, 73
Regionalt mål 23
Riksintresse för energi 26
Riksintresse för friluftsliv 13
Riksintresse för järnvägar 20
Riksintresse för kulturmiljövård 16
Riksintresse för kustzonen 15
Riksintresse för luftfarten 21
Riksintresse för naturvård 8
Riksintresse för rörligt friluftsliv 14
Riksintresse för tekniska anläggningar 27
Riksintresse för totalförsvaret 30
Riksintresse för vindkraft 22
Riksintresse för vägar 21
Riksintresse för värdefulla ämnen och 
   mineral 31
Riksintresse för yrkesfisket 31
Riksintressen 7
Risk och säkerhet 51
Riskfaktorer 44
Riskobjekt 46
Sammanfattning MKB 52
Sandflykt 45
Skogsmark 32, 67
Skred 44
Skydd av områden 7
Solceller 29
Stigande havsnivåer 46
Strandskydd 12, 61
Strålmiljö 66
Studerat alternativ MKB 54
Syfte MKB 54
Särskilt värdefulla kulturmiljöer 16
Tekniska anläggningar 27
Tematiskt tillägg avseende vindkraft 22
Totalförsvaret 30
Transporter 20, 68, 69

Tyst område 41
Täktverksamheter 27
Uppföljning och övervakning MKB 75
Vatten 27, 34, 37, 59, 69, 70
Vatten och avlopp 27
Vattenförsörjning 50
Vattenskyddsområden 27, 61
Vibrationer 41
Vindkraft 22, 50
Våtmarker 40, 67
Väderradarns stoppområde 30
Ytvatten 40
Övergödning 66
Översvämningar 44, 51
Övriga allmänna intressen 7
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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. 


