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HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN 2035

Den nya översiktsplanen är ett strate-
giskt dokument, en vision över den 
framtida utvecklingen av kommunen. 

Plan- och bygglagen

Av översiktsplanen ska framgå:
• Grunddragen om den 

avsedda användningen av 
mark- och vattenområden.

• Kommunens syn på hur den 
byggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras.

• Hur kommunen avser 
tillgodose redovisade riks-
intressen och följa gällande 
miljökvalitetsnormer.
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VISION

Ängelholms kommun och Ängelholms 
Näringsliv AB har tillsammans med ett 
brett sammansatt partnerskap med ett 
antal företag, organisationer, utbild-
ningssamordnare, lokala myndigheter 
och skolungdomar genomfört ett 
visionsarbete för utvecklingen i Ängel-
holm med sikte på år 2020. 

Visionsarbetet har getts namnet Kraft-
samling Ängelholm. Arbetet har result-
erat i en vision för hållbar tillväxt i 
näringslivet och för en hållbar samhälls-
utveckling.

Vision för Ängelholm 2020
Ängelholm är möjligheternas kommun, som 
kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkur-

rensfördelar som ges av det geografiska läget 
och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är 

attraktiv som bostads-, studie- och besöksort 
samt för företag som vill utveckla sin verk-

samhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna 
i en expanderande Öresundsregion, växer 

genom såväl inflyttning som ett födelseöver-
skott och erbjuder miljöer för boende och 

rekreation, där närheten till havet är särskilt 
utmärkande.

Ängelholm är profilerad som ungdoms-, 
idrotts-, kunskaps- och hälsostaden. 
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MÅL

Översiktsplanens övergripande mål är 
att Ängelholms kommun ska utvecklas 
på ett hållbart sätt utifrån den ekono-
miska, den ekologiska och den sociala 
aspekten.  

Utgångspunkten i planeringen är att 
hushålla med kommunens mark- och 
vattenresurser. 
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11 STRATEGIER

1. Ängelholms roll i Öresundsregionen
2. Samspel för att skapa en helhet
3. En hållbar infrastruktur
4. En resurseffektiv kommun
5. En attraktiv livsmiljö
6. Ett inkluderande samhälle med sikte på framtiden
7. Rekreation för livskvalitet
8. En säker kommun
9. Balans mellan stad och land
10. En arena för näringslivet
11. Utveckling av Ängelholms identitet
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1. ÄNGELHOLMS ROLL I ÖRESUNDSREGIONEN

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

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Verka för att stärka Ängelholms roll i Öresundsregionen.
• Verka för att Ängelholm ska ses som en regional kärna.
• Utveckla samverkan med övriga kommuner i familjen Helsingborg.
• Verka för att utveckla samverkan i räddningstjänstområdet
   i Skåne Nordväst.
• Följa ställningstaganden för översiktlig planering i familjen 
   Helsingborg.
• Arbeta för en långsiktig hållbarhet.
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Större utbyggnadsområden
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2. SAMSPEL FÖR ATT SKAPA EN HELHET

Ängelholm ska utvecklas samtidigt som de existerande identitetsbärande miljö-
erna bevaras. En varierad bebyggelse, som kompletteras och blandas upp, efter-
strävas. Bebyggelsen får gärna vara miljöanpassad. 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Planera för en förtätning i centralorten och i större tätorter.
• Planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen.
• Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralort och i större 
   tätorter.
• Främja miljöanpassat byggande.
• Skapa bostäder inom olika boendekategorier.
• Värna och levandegör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
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3. EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

För att få en långsiktigt hållbar transportplanering krävs ett förändrat syn-
sätt. Goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik, gå och cykla är målbilden.

STÄLLNINGSTAGANDEN

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

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

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Främja användningen av förnyelsebara energikällor.
• Eftersträva ett effektivt resursutnyttjande.
• Verka för att minska miljöbelastningen.
• Verka för en god ljudmiljö.
• Verka för en god vattenanvändning.
• Verka för att inte överskrida miljökvalitetsnormerna.
• Verka för att uppnå miljömålen.
• Tillämpa riktlinjer avseende avstånd till djurhållning.
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5. EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ

En vacker miljö i hela kommunen attraherar både människor och företag. En krea-
tiv miljö med rum för kultur är viktig för samhällsutvecklingen. I Ängelholm ska 
människan stå i fokus för planeringen. 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun.
• Skapa tydliga och tilltalande entréer till Ängelholms centralort.
• Planera utifrån människan.
• Skapa rum för kultur.
• Skapa ett attraktivt utbud inom idrotts- och fritidssektorn.
• Minska barriäreffekter.
• Planera för närhet.
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6. ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Ängelholm ska vara tryggt, öppet och tolerant. Det uppnås bl a genom delaktighet 
i planeringen och inflytande i samhället.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Arbeta för att behålla ungdomar & attrahera unga till kommunen.
• Eftersträva en socialt balanserad kommun.
• Verka för en god folkhälsa.
• Verka för att skapa mångfald och tolerans.
• Beakta jämställdhetsperspektivet i planeringen.
• Verka för att skapa en tillgänglig och trygg kommun.
• Uppmärksamma olika gruppers behov.
• Ge kommuninvånarna god samhällsservice.
• Främja demokratiaspekter i planeringen. 
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7. REKREATION FÖR LIVSKVALITET
För att få en god livsmiljö för både människor, djur och växter är kommunens 
grönområden viktiga. Ängelholms varierade landskap ger goda möjligheter för 
rekreation för både boende och besökare.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Eftersträva en mångfald i grönstrukturen.
• Planera för god tillgång av grön- och rekreationsområden nära      
   bostäder.
• Värna värdefulla natur- och kulturområden.
• Ta tillvara och utveckla gröna och blå strukturer i kommunen.
• Utveckla ledsystemen i kommunen.
• Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
• Ge förutsättningar för en biologisk mångfald.
• Beakta ekosystemtjänster i planeringen.
• Verka för att öka antalet naturreservat i kommunen.
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8. EN SÄKER KOMMUN

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

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Bygga säkert.
• Skapa robusta infrastruktursystem.
• Minimera risker för erosion, ras, skred och översvämningar.
• Ha en god beredskap för oförutsedda händelser.
• Förvalta stranden.
• Planera för ett klimatsmart Ängelholm.
• Verka för att väg 1789 och Kristian II:s väg/Margaretetorpsvägen 
   ska pekas ut som förbud mot transport av farligt gods.
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Utvecklingsstråk
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9. BALANS MELLAN STAD OCH LAND
Ett samspel mellan stad och land bidrar till att göra kommunen attraktiv att bo, 
besöka, leva och verka i. Det skapar den mångfald och komplexitet som krävs för 
att samhället ska vara långsiktigt uthålligt. 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Främja stadslivet i Ängelholms centralort.
• Stärka de större tätorterna i kommunen som serviceorter.
• Främja möjligheterna att arbeta, bo och verka på landsbygden.
• Verka för att byten mellan olika transportsätt ska vara smidiga.
• Stärka de gröna näringarna.
• Ha en positiv inställning till entreprenörskap på landsbygden.
• Eftersträva ett samspel mellan stad och land.
• Samverka för att utveckla gemensamma rekreationskvaliteter.
• Verka för att befintlig klassning av jordbruket revideras.
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10. ARENA FÖR NÄRINGSLIVET

Ängelholm ska vara ett centrum för näringslivet. Entreprenörskap och kreativitet 
eftersträvas. Mötesplatserna mellan samhälle, näringsliv och utbildningsväsendet 
ska blir fler. 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Samverka för att stärka näringslivet.
• Lokalisera verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen.
• Arbeta för att attrahera företag inom miljöteknikområdet.
• Främja ett mångsidigt näringsliv.
• Prioritera kunskapsintensiva företag.
• Främja entreprenörskap och kreativitet. 
• Etablera inga nya externa handelsområden i kommunen.
• Stärka besöksnäringen.
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11. UTVECKLING AV ÄNGELHOLMS IDENTITET

I Ängelholm ska det finnas förutsättningar att leva ett gott liv. Här ska valmöjlig-
heter finnas. Ängelholms geografiska läge med god tillgång till hav, kust och åar 
ska tas tillvara.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Stärka Ängelholms identitet.
• Verka för att ta tillvarata havet, kusten och Rönne å.
• Förbättra kopplingen mellan hav och stad.
• Stärka närheten till kontinenten.
• Skapa förutsättningar för en god livskvalitet.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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PÅGÅENDE 
MARKANVÄNDNING

 Bostäder

 Verksamheter

 Grönstruktur

 Slättlandskap

 Motorvägar

 Riksvägar

 Järnväg

 Flygplats

 Regional nod/
             stationsnod

 Kollektivtrafiknod

FRAMTIDA 
MARKANVÄNDNING

 Nya större bostads-
 områden

 Utredningsområden  
             för bostäder

 Nya särskilda 
 verksamhetsområden

 Större grönområden

Gröna stråk

Möjligt framtida 
            snabbtåg 250 km/h

Möjligt framtida
persontåg

Möjligt framtida
            yttre godståg 
            (sträckning ej utredd)

Möjlig framtida 
regionbuss

Möjlig framtida länsväg

Möjlig framtida trafik-
plats

Tyst område

Områden för vindkraft

Hänsynsområde för  
bad och friluftsliv

Hänsynsområde för  
            höga naturvärden

Hänsynsområde för 
värdefullt havsområde

TECKENFÖRKLARING
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