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Inledning
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beredning samhällsbyggnad
har tagit fram slutrapporten ”Långsiktig målbild
för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun
med bostadsbyggande och service”. Slutrapporten
innehåller bland annat en åtgärd avseende tillväxtplan för tätorterna i kommunen. Beredningens slutrapport godkändes den 29 maj 2017.
En plan kopplat till slutrapporten har tagits fram.
Planen innehåller bland annat en åtgärd om att ett
styrdokument, antingen fördjupad översiktsplan
eller tillväxtplan, ska tas fram för de tätorter beredningen tagit upp. Planen för slutrapport godkändes
av kommunfullmäktige den 28 maj 2018.
I budget har medel för landsbygdsutveckling avsatts
för att hela Ängelholms kommun ska leva och växa.
Medlen avser bland annat tillväxtplaner.

Syfte

Syftet med planen för tillväxt är att belysa förutsättningarna i tätorterna i kommunen och att ge förslag
på hur tätorterna kan utvecklas på ett hållbart sätt i
framtiden.
Planen för tillväxt kommer att ligga till grund för
framtida planering och utveckling av området. Den
utgör en politisk viljeinriktning inför kommande
översiktsplan.

Mål

Målet med planen för tillväxt är, i enlighet med KF
beredningens slutrapport, att befolkningsutvecklingen och arbetstillfällena ska vara geografiskt fördelade över hela kommunen.
Plan för tillväxt

Planen för tillväxt beskriver vad kommunen vill
uppnå i området. Planen har fokus på en långsiktig hållbar utveckling.

Avgränsning

Planen för tillväxt omfattar tätorterna i beredningens slutrapport: Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö.
Ängelholms centralort ingår därför ej.
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Mål och styrdokument

Kapitlet beskriver de mest relevanta målen och styrdokumenten för planen på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Därutöver finns ytterligare kommunala styrdokument i kommunen, som
berör planen. De finns tillgängliga på webben.

Internationell nivå

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling syftar till att bland annat förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet, säkerställa skydd
för planeten och dess naturresurser. Målen omfattar
de tre dimensionerna för hållbar utveckling: den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala.
Parisavtalet
I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal som binder alla länder. Den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och länderna
ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Nationell nivå

Regeringens mål
Insatser inom områdena areella näringar och landsbygd ska bidra till goda förutsättningar för arbete,
tillväxt och välfärd i alla delar av landet. Gröna näringar ska vara livskraftiga, bidra till klimatomställning och att naturresurser används på hållbart sätt.
Transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
En sammanhållen landsbygdspolitik
Regeringen har tagit fram slutbetänkandet ”För
Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. Den innehåller
tre övergripande perspektiv:
•
•
•

Likvärdiga förutsättningar för medborgare att
arbeta, bo och leva i landsbygderna.
Öka landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning
på ett hållbart sätt.
Öka landsbygdernas möjlighet att bidra till en
positiv utveckling av samhällsekonomin.
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Regional nivå

Det öppna Skåne 2030
Region Skånes utvecklingsstrategi tar upp att möjligheten att bo och verka i hela Skåne ska utvecklas.
Regionplan
Region Skåne har tagit fram förslag till regionplan
som är på granskning. En av strategierna i den är att
utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet mellan
stad och landsbygd.
TemaPM: Fokus landsbygd - samspel
mellan stad och landsbygd
I Region Skånes TemaPM beskrivs verktyg för hållbar planering av landsbygden.
Strukturplan
Strukturplanen för Familjen Helsingborg innehåller
gemensamma ställningstaganden för översiktlig
planering.
Regional avfallsplan 2020-2024
NSR har tagit fram en regional avfallsplan, som
bland annat gäller för Ängelholms kommun. Syftet
med avfallsplanen är att minska avfallets mängd och
farlighet samt styra kommernas avfallshantering mot
ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Lokal nivå

Översiktsplan 2035
I kommunens översiktsplan utgör de fem större
tätorterna i kommunen - Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm
- serviceorter till landsbygden. Där ska offentlig
service finnas i form av skola, bibliotek, bostäder för
äldre, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.

Karta: Utvecklingsstråk mellan centralorten och
de större tätorterna i kommunen.
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Översiktsplanen innehåller ställningstaganden om
förtätning och blandad bebyggelse i de större tätorterna samt bebyggelse i huvudsak i kollektivtrafiknära
läge.
Bredbandsplan 2017-2026
Målet i Ängelholms kommuns bredbandsplan är att
100 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s år 2035.
Bostadsförsörjningsplan 2016-2019
Målet i Ängelholms kommuns bostadsförsörjningsplan är en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning.
Riktlinjerna i bostadsförsörjningen är att hushålla
med marken, bostäder kollektivtrafiknära, blandad
bebyggelse, goda bostadsmiljöer, bostäder åt alla och
att nyttja det regionala sammanhanget.
Cykelplan 2015-2025
Målet i kommunens cykelplan är att skapa ett hållbart samhälle. Där utgör cykelplaneringen en viktig del. Ett av målen i cykelplanen är att skapa ett
kommunövergripande huvudnät och lokalnät som
förbinder tätorterna och genomkorsar kommunen.

Plan för utveckling av besöksnäringen 20182030
Syftet med planen är att bidra till en kraftfull och
långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen.
Målet är att Ängelholm ska vara ett försthandsalternativ för barnfamiljer och seniorer som vill besöka
eller bo i Skåne. Det ska ske genom utveckling av
stadskärnan, kopplingen till havet och naturområdena i kommunen.
Trafikplan 2011-2020
Avsikten med kommunens trafikplan är att bygga
upp ett trafiksystem som bidrar till attraktivitet och
hållbar utveckling.
VA-plan
Syftet med VA-planen är att få en helhetstäckande
långsiktig planering av kommunens VA-försörjning
och enskilda avlopp.

Lokalresursplan
Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är säkerställa verksamhetslokaler för
kommunens ansvarsområden. Beslut ska utgå från
ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska
optimeras för kommunen som helhet.
Miljöplan
Av kommunens miljöplan framgår att kommunen
ska arbeta för en levande natur och ett friskt ekosystem, effektiv och hållbar användning och produktion
av energi, ett hållbart transportsystem samt en levande och god bebyggd miljö.
Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028
Målet är att stärka tryggheten och säkerheten i kommunen. Prioriterade utvecklingsområden är brottsförebyggande, trygghets- och säkerhetsskapande
samt ANDTS-förebyggande arbete.

Foto: Vid laxtrappan i Munka Ljungby.
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Utgångspunkt

Kapitlet utgör en nulägesbeskrivning av tätorterna
Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka
Ljungby, Strövelstorp och Össjö.
Kapitlet omfattar markägande, statistik samt en
beskrivning av dagens mark- och vattenanvändning i
tätorterna.

Markägande

Delar av områdena ägs av Ängelholms kommun.
Övriga delar ägs av Ängelholmshem, Ängelholmslokaler, organisationer eller privata fastighetsägare.

Statistik

Arbetsmarknad
Under 2019 arbetade totalt 1 169 personer i Munka
Ljungby, 766 i Hjärnarp, 571 i Magnarp/Vejbystrand,
278 i Strövelstorp, 25 i Össjö och 10 Ausås.
Andelen bland invånare 19-65 år som varit inskrivna
hos arbetsförmedlingen under 2019 var 7,0 procent i
Össjö, 5,8 procent i Munka Ljungby och i Strövelstorp, 5,4 procent i Hjärnarp och 2,4 procent i
Magnarp/Vejbystrand. I Ausås var färre än fem
personer arbetslösa. Vuxenarbetslösheten låg på 6,8
procent i Strövelstorp, 5,8 procent i Hjärnarp och
Munka Ljungby, 4,2 procent på hela landsbygden i
kommunen samt 3,9 procent i Magnarp/Vejbystrand
år 2015. Ungdomsarbetslösheten låg på 7,6 procent
i Magnarp/Vejbystrand, 7,4 procent i Hjärnarp och
Munka Ljungby, 7,0 procent på hela landsbygden i
kommunen samt 6,3 procent i Strövelstorp år 2015.
Befolkning

År 2020 bodde 3 365 invånare i Munka Ljungby,
3 117 invånare i Magnarp/Vejbystrand, 1 244 invånare i Strövelstorp, 1 149 invånare i Hjärnarp, 207
invånare i Össjö och 98 invånare i Ausås.
Magnarp/Vejbystrand har ökat med 573 personer,
vilket betyder 23 procent. Munka Ljungby har ökat
med 583 personer, vilket betyder 21 procent. Strövelstorp har ökat med 173 personer, vilket betyder
16 procent. Hjärnarp har ökat med 119 personer,
vilket betyder 12 procent. Össjö har ökat med 16
personer, vilket betyder 8 procent. Övriga landsbygden har ökat med 180 personer, vilket betyder 3
procent.
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Diagram: Befolkningspyramid för tätorterna 2020.

Bostäder
I Munka Ljungby fanns 1 465 bostäder, Magnarp/
Vejbystrand 1 352 bostäder, Strövelstorp 493 bostäder, Hjärnarp 487 bostäder, Össjö 96 bostäder och i
Ausås 43 bostäder år 2020.
Det totala antalet bostäder fördelar sig på 2 854 småhus, 825 bostäder i flerbostadshus och 100 specialbostäder. För 157 bostäder saknas uppgift.
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Diagram: Befolkning i tätorterna 2020.
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Diagram: Andel bostäder efter upplåtelseform, 2020.
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Flyttningar
År 2020 flyttade 445 personer till Munka Ljungby
och 410 lämnade tätorten. I Magnarp/Vejbystrand
441 flyttade in och 221 flyttade ut. Motsvarande
siffror för Hjärnarp är 136 personer flyttade in till
tätorten och 121 flyttade ut ur tätorten. I Strövelstorp flyttade 191 in och 214 flyttade ut. I Össjö
flyttade 28 in och 27 flyttade ut.
Siffrorna varierar mellan åren eftersom nybyggnation har kraftig påverkan på antalet som flyttar. I
Munka Ljungby, Hjärnarp och Össjö bestod mellan 65-75 procent av inflyttare som tidigare bott
i kommunen. Motsvarande siffror för Magnarp/
Vejbystrand och Strövelstorp var 40-50 procent då
en högre andel kom från andra kommuner i Sverige.
Invandring består av mellan 0-6 procent för samtliga tätorter.
När det gäller utflyttarna så flyttar 60-75 procent till
bostäder inom kommunen. Undantaget är Strövelstorp där cirka 50 procent flyttade till andra kommuner inom Sverige.
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Diagram: Andel arbetstillfällen 2020.

Pendling

År 2019 pendlade 1 193 personer ut ur Munka
Ljungby, 1 051 personer ut ur Magnarp/Vejbystrand, 515 personer ut ur Strövelstorp, 409 personer ut ur Hjärnarp, 93 ut ur Össjö och 62 ut ur
Ausås.
Samma år pendlade 861 personer in till Munka
Ljungby, 310 personer in till Magnarp/Vejbystrand,
219 personer in till Strövelstorp och cirka 10 in till
Össjö respektive Ausås.
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Diagram: In- och utflyttning 2020.
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Diagram: In- och utpendling 2020.

Näringsliv
Det arbetade 1 119 personer i Munka Ljungby,
766 personer i Hjärnarp, 571 personer i Magnarp/
Vejbystrand, 278 personer i Strövelstorp, 25 i Össjö
och 10 i Ausås år 2020.
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Bebyggelse

Bostäder
Bebyggelsen i tätorterna i kommunen består huvudsakligen av friliggande villor, men även av flerbostadshus. Bebyggelsen är strategiskt belägen nära
verksamheter, handel och service samt med närhet
till rekreationsområde.

I Magnarp/Vejbystrand finns fyra förskolor: förskolan Villervalla, förskolan Äventyret, Sagolundens förskola och Vejbystrands förskola. Där finns
grundskolorna Magnarps skola F-9 och Vejbystrands skola F-6.
I Munka Ljungby finns sex förskolor: Lunnagårdens, Lunnamöllans uteförskola, Munkabyn, Munkalyckan, Möllebacken och Tallbiten. Där finns
grundskolan Toftaskolan F-9. Därutöver finns en
folkhögskola, med föreningen Nordvästra Skåne
Folkhögskola som huvudman.
I Strövelstorp finns två förskolor: förskolan Änglagård och Torlarps förskola. Där finns grundskolan
Strövelstorps skola F-9.
I Össjö finns Össjö för- och grundskola.

Foto: Bostäder i Magnarp.

Verksamheter
Verksamhetsområden finns i de större tätorterna
Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby
och Strövelstorp. Enstaka mindre verksamheter
finns i Ausås och Össjö.

Foto: Strövelstorps skola.

Bostad med särskild service
I Magnarp/Vejbystrand finns ett LSS-boende och
tre LSS-boenden finns i Munka Ljungby. Där finns
även en familjecentral.

Foto: Verksamhetsområde i Hjärnarp.

Service
Förskolor och grundskolor
I Ausås finns en förskola.
I Hjärnarp finns fyra förskolor: Hjärnarps, Karikas,
Leklundens och Morkullans förskolor. Där finns
grundskolan Söndrebalgs skola F-9.
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Särskilda boenden
I Hjärnarp finns demens- och vårdboendet Åshaga
och demensboendet Bokhöjden.
I Magnarp/Vejbystrand finns demens- och vårdboendet KVS och vårdboendet Viktoriagården, som
även rymmer ett trygghetsboende. Särskilt boende
finns i Sommarsol.
I Munka Ljungby finns demensboendena Kvarn-
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liden och Munka Ljungbygården samt vårdboendet
Solhaga. Därutöver finns ett servicehus vid namn
Möllebacken.

allt från matvaruaffär, apotek, bank, post, restaurang, bensinstation till vårdcentral m m.

Räddningsvärn
I Strövelstorp finns vårdboendet Åsbytorp, som eva- Räddningsvärnen i Munka Ljungby, Strövelstorp
och Vejbystrand har dragits in. Istället har ett nytt
kuerades december 2020.
räddningsvärn bildats med utgångspunkt i brandstationen i Ängelholm.
Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar
I Ausås finns ett bibliotek, lokal för luftgevärsskytte,
ridanläggning, museum och scoutkår i lokaler som
Infrastruktur
bedriver fritidshem.
Bredband
Samtliga tätorter har tillgång till fiber. I stort sett alla
I Hjärnarp finns ett bibliotek, idrottsplats, upplyst
i tätorterna har getts möjlighet att ansluta sig.
motionsslinga med utegym, skytteförening, orienteringsförening, fiskeförening med båtar, Djurholmen, Energi
vandring, längskidåkning och islandshästridning.
Hjärnarp och Munka Ljungby tillhör eldistributionsområde för Öresundskraft. Magnarp/Vejbystrand
I Magnarp/Vebjystrand finns ett bibliotek, som har
tillhör eldistributionsområde för Bjäre Kraft. Ausås,
omgestaltats. Där finns Magnarpshallen, VejbyStrövelstorp och Össjö tillhör eldistributionsområde
strands idrottsplats, tennisbana, boule, Vejbystrands för E-on.
friluftsbad, hamnar och Segelförening Det finns en
aktivitetsyta vid idrottsplatsen i Vejbystrand med
I Munka Ljungby finns en privat biovärmeanläggutegym, pulkabacke och padelbanor. Skåneleden går ning, som levererat 10 GWh fjärrvärme sedan 2016.
vid Magnarps hed.
Gång- och cykelvägar
Munka Ljungby har två bibliotek: det stora biblioDet finns såväl huvudstråk som lokalstråk och rekteket som är meröppet och ett bibliotek i folkhögreativa cykelstråk i de större tätorterna i kommunen:
skolan. På folkhögskolan bedrivs även konstskola.
Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby
På orten finns flera idrottsanläggningar: idrottsoch Strövelstorp. Rekreativa cykelstråk finns även i
platser, Toftabadet, Munkahallen, Toftahallen,
Ausås och Össjö.
motorcrossbana, ridanläggning, tennisanläggning,
golfbana, utegym, motionsslinga och kulturstigen
Cykelpumpar finns vid biblioteket i Hjärnarp, vid
Munka Möllestig. Heagården är ett museum från
de offentliga toaletterna i Magnarp/Vejbystrand, vid
1969.
busshållplatsen vid ICA i Munka Ljungby och vid
busshållplatsen vid skolan i Strövelstorp.
I Strövelstorp finns ett bibliotek. Där finns Strövelstorps idrottsplats, skjutbana för lerduveskytte,
Kollektivtrafik
Strövelstorpshallen och vandringsleden Vegeå/ÖrRegionbuss 506 går mellan Ängelholm-Strövelsjabäcksleden.
torp-Helsingborg. Buss 507 går mellan Svenstorp-Hjärnarp-Munka Ljungby-Ängelholm. Buss
I Össjö finns idrottsplats, museum, skjutbanor för
510 går mellan Ängelholm-Munka Ljungby-Klippan.
luftgevär och Össjö hästsällskap.
Buss 511 går mellan Ängelholm-Munka LjungbyÖssjö-Hässleholm. Buss 514 går mellan ÄngelKommersiell service
holm-Ausås-Åstorp. Buss 2 går till Magnarp/VejbyKommersiell service finns i de större tätorterna
strand. Stadsbuss 2 går till Magnarp/Vejbystrand.
Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby
Trenden visar på ett generellt ökat resande med
och Strövelstorp. Utbudet varierar i tätorterna med
kollektivtrafik.
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ningen är utbytta till LED. Kommunen har övertagit
huvudmannaskapet för vägar i Magnarp och Vejbystrand från Trafikverket.
VA
Det finns tillgång till VA i alla tätorters samlade
bebyggelse.

Foto: Buss vid Vejbystrand.

Leder
Cykelleder går genom Ausås, Hjärnarp, Magnarp/
Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och
Össjö. Vandringsleder går genom Ausås, Magnarp/
Vejbystrand, Strövelstorp och Munka Ljungby.
Motionsslingor går norr om Hjärnarp och norr om
Munka Ljungby. Skåneleden och Kattegattleden
passerar bland annat Magnarp och Vejbystrand.

Återvinning
Återvinningsstationer finns i de större tätorterna
Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby
och Strövelstorp.

Grön- och blåstruktur

Grönstruktur
Tillgången till grönområden är god i de större
tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka
Ljungby och Strövelstorp. Där finns såväl naturområden, parker, rekreationsområden och gröna
stråk. Även i Ausås och Össjö finns tillgång till grönoch rekreationsområden.

Pendelparkering
Parkeringsplatser avsedda för pendlare kallas pendelparkeringar. Vid en pendelparkering kan fordonet
parkeras, medan resan fortsätter gemensamt med
kollektivtrafik eller genom samåkning.
Pendelparkeringar finnas i Hjärnarp och i Strövelstorp. I takt med att kollektivtrafikresandet har ökat,
så har behovet av pendelparkeringar ökat.
Ställplatser
Det finns cirka 38 kommunala ställplatser i hela
Ängelholms kommun idag. Kommunala parkeringsplatser, där husbilar och husvagnar kan stå, finns
i Vejbystrands hamn. Privata ställplatser finns vid
Ängelholms golfklubb i Munka Ljungby.
Vägar
E6:an passerar vid Strövelstorp och vid Hjärnarp.
Riksväg 13 går från Ängelholm genom Munka
Ljungby via Össjö till Klippan. Riksvägarna är generellt sett vältrafikerade. Flera länsvägar går igenom
tätorterna i kommunen. Därutöver finns flera lokalgator. Standarden på vägarna är varierad. Åtgärder
genomförs på vissa ställen av vägnätet i samband
med VA-sanering. De flesta ljuskällorna i gatubelys12(48)

Foto: Bokskog Skillinge i Munka Ljungby.

Blåstruktur
Örjabäcken rinnger genom Ausås och Strövelstorp.
Söder om Strövelstorp rinner Vege å. Lerbäcken
rinner genom Hjärnarp. Munka Ljungbybäcken
flyter genom samhället. Rössjöholmsån rinner
genom norra delen av Munka. I Rössjöholmsån
finns en laxtrappa. Hillarpsbäcken går också genom
norra delen av Munka Ljungby. Mindre bäckar finns
i Magnarp/Vejbystrand. Därutöver utgör stranden
och havet en viktig del av blåstrukturen i den kustnära tätorten Magnarp/Vejbystrand för bad, båtliv,
fiske, rekreation och turism.
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Civilsamhälle
Det finns ett brett civilsamhälle med byalag och
många olika föreningar i tätorterna i kommunen.
Mötesplatser
En inventering av goda mötesplatser har genomförts i kommunens större tätorter: Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp.
De större mötesplanerna är:
Hjärnarp

Biblioteket, idrottsplats, mobil mötesplats, motionsslinga och torget.

Foto: Kusten vid Magnarp.

Rain gardens, som är regnbäddar för omhändertagande av dagvatten, finns i Munka Ljungby genom
ett samarbete med SLU. Regnbäddarna har fler
syften: öka trafiksäkerheten, grönområden på allmän
platsmark, medför extra fördröjningskapacitet och
minskade översvämningar.

Identitet

Den danska staden Ängelholm fick sina stadsprivilegier 1516 av den danska Kungen Kristian II.
Hjärnarps socken blev kommun 1862. 1952 bildades
Ausås storkommun med Strövelstorp och Starby
samt Hjärnarps storkommun med Tåstarp.

Magnarp/Vejbystrand

Biblioteket, friluftsbadet, hamnarna, idrottsplatsen,
Italienska Ängen, KVS-museet, stranden och torget.
Munka Ljungby

Biblioteket, centrum, idrottsplatsen, Munka Folkhögskola, Munka Möllestig, Munkahallen och Toftabadet/Toftahallen.
Strövelstorp

Biblioteket, fritidsgården, idrottsplatsen, mobil
mötesplats, Örjabäcksleden och Örjabäcksparken.
Trygghet
Trygghetsfrågorna i tätorterna i kommunen skiljer
sig inte nämnvärt från övriga kommundelar. Klotter,
skadegörelse, inbrott sker i ringa omfattning. Lägesbilden är lugn.

Foto: Prästgården i Ausås.

Ängelholms kommun, som den ser ut idag, bildades
vid kommunreformen 1971 av Ängelholms stad och
landskommunerna Ausås, Barkåkra inklusive Vejbystrand, Hjärnarp och Munka-Ljungby. 1974 blev
också Össjö en del av Ängelholms kommun.

Foto: Äldre bebyggelse i Össjö.
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Utvecklingsförslag

Kapitlet redovisar prognos för perioden och övergripande ställningstaganden för samtliga tätorter
som omfattas av planen. Därefter beskrivs varje
tätorts utveckling för sig.

Prognoser

Befolkning
Enligt kommunens befolkningsprognos väntas
befolkningen i hela Ängelholms kommun öka från
42 910 till 47 537 personer mellan år 2020 till 2030
(med viss osäkerhet). I Munka Ljungby uppskattas
antalet invånare öka från 3 365 till 3972 personer,
i Magnarp/Vejbystrand öka från 3 117 till 3 313
personer, i Strövelstorp öka från 1 244 till 1 324
personer och i Hjärnarp öka från 1 149 till 1 195
personer. På landsbygden utanför någon av kommunens mindre orter väntas befolkningen öka från
7 224 till 8 014 personer.
Befolkningstillväxten i tätorterna medför behov av
nya bostäder, utveckling av näringslivet och i vissa
fall av infrastruktur. Befolkningstillväxten stärker
samtidigt underlaget för service, handel och kollektivtrafik. Den bidrar även med mer rörelse och till
att göra orterna mer levande.
Barn och elever
Under perioden 2020-2030 beräknas antalet barn
i förskoleåldern (1-5 år) i hela Ängelholms kommun öka med 132 barn, från 2 442 till 2 574 barn.
I Munka Ljungby uppskattas antalet barn öka med
13 barn, från 257 till 270 barn. I Magnarp/Vejbystrand minska med 16 barn, från 168 till 152 barn.
I Strövelstorp minska med 10 barn, från 95 till 85
barn. I Hjärnarp minska med 9 barn, från 88 till
79 barn. I Össjö minska med 5 barn, från 15 till 10
barn. I landsbygden i hela kommunen öka med 8
barn, från 445 till 453 barn.
Under samma period beräknas antalet elever i
grundskoleåldern (6-15 år) i hela Ängelholms kommun öka med 525 barn, från 5 065 till 5 590 barn.
I Munka Ljungby uppskattas antalet barn öka med
9 barn, från 446 till 473 barn. I Magnarp/Vejbystrand öka med 7 barn, från 431 till 438 barn. I
Strövelstorp öka med 3 barn, från 185 till 188 barn.
I Hjärnarp öka med 2 barn, från 160 till 162 barn.
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I Össjö minska med 1 barn från 28 till 27 barn. I
landsbygden i hela kommunen öka med 16 barn,
från 846 till 862 barn.
Ovanstående siffror gäller endast för tätorterna och
inte rektorsområdenas upptagningsområden. Eftersom det handlar om små befolkningsgrupper och
långa tidsperioder är det extra svårt att förutsäga hur
prognosen kommer se ut i tätorterna. Det genomförs årligen uppdateringar av prognosen genom att
analysera aktuella byggplaner och således justeras
även invånarantalet i olika åldersgrupper.

Övergripande ställningstaganden

Vid planering av ny bebyggelse, infrastruktur eller
grönområden är en god samverkan med berörda
parter viktig.
Kommunen eftersträvar ett effektivt resursutnyttjande och verkar för att minska miljöbelastningen.
Kommunen verkar för en god ljudmiljö och en god
vattenanvändning. Risker för erosion, ras, skred och
översvämning beaktas vid planering.

Bebyggelse

Större bostads- och verksamhetsbebyggelse ska
främst lokaliseras i planerade utbyggnadsområden
i kommunens översiktsplan. Vid planering av ny
bebyggelse ska hållbarhetsfrågor beaktas. Kommunen ska föregå med gott exempel gällande hållbara offentliga byggnader.
Bostäder
Följande principer gäller för ny bostadsbebyggelse i
de större tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp:
•
•
•
•

Planera för en förtätning för att främja en
hållbar utveckling.
Planera ny bostadsbebyggelse främst i kollektivtrafiknära läge.
Främja en blandad bebyggelsestruktur gällande
hustyper, storlekar och upplåtelseformer.
Skapa bostäder i olika boendekategorier.

När det gäller tillkommande bebyggelse på landsbygden ska den i första hand lokaliseras vid befint-
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liga samhällen och i andra hand i direkt anslutning
till befintlig bostadsbebyggelse.
Verksamheter
Följande principer ska beaktas vid ny verksamhetsbebyggelse:
•
•
•
•

Lokalisera ny verksamhetsbebyggelse och nya
verksamhetsområden i kollektivtrafiknära läge.
Främja en blandad bebyggelsestruktur gällande
blandning av bostäder och verksamheter.
Störande verksamheter ska lokaliseras så att
omgivningspåverkan blir så liten som möjligt.
Landsbygdsbaserade företag ska ges möjlighet
att lokalisera sig på landsbygden.

Service
Kommunal service, såsom skolor och särskilda
boenden, planeras utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv utifrån analys av prognoser,
platsbrist, renoveringsbehov och behov.
Förskolor och skolor

Bostadsplaneringen i tätorterna ska synkroniseras
med behov förskolor och skolor. Förskolor och
skolor ska planeras utifrån dess behov, med strategisk placering med närhet till grönområden, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Bostad med särskild service & särskilda boenden

Bostäder inom olika boendekategorier ska skapas
för att tillgodose bostadsbehovet för olika grupper
och skeden i livet. Bostäder med särskild service
och särskilda boenden ska planeras utifrån behov.

Infrastruktur

Befolkningstillväxten och planerad bebyggelse
kommer att alstra ett ökat resande. Ängelholms
kommun arbetar för att öka andelen som reser hållbart med kollektivtrafik, gång eller cykel.
Kommunen verkar för att underlätta för smidiga
byten mellan olika transportslag genom hela resanperspektiv. Därutöver verkar kommunen för tillgång till laddinfrastruktur i de större tätorterna.
Samverkan sker med Trafikverket för att utveckla
infrastrukturen i kommunen.

Gång- och cykelvägar
Kommunen arbetar för ett väl utbyggt gång- och
cykelnät med hög standard. Belysning av gång- och
cykelvägar är viktig, med tanke på trygghetsaspekterna.
Kollektivtrafik
Kommunen verkar för en snabb, enkel, tillgänglig
och effektiv kollektivtrafik samt en linjeläggning av
skolskjutsar i delar av kommunen. Samverkan sker
med Skånetrafiken för att utveckla kollektivtrafiken
i kommunen.
Parkeringar
Bilparkering

Ängelholm arbetar för att effektivisera parkeringsytor i kommunen. Särskilda utredningar för bilparkering görs. Kommunens riktlinjer för parkering,
som innehåller en parkeringsnorm, ska följas.
Cykelparkering

Kommunens cykelparkeringsnorm i riktlinjerna för
parkering ska följas.
Pendelparkering

Pendelparkeringar kan öka andelen som åker
kollektivt, då de personer som bor på landsbygden
kan åka med bilen till en pendelparkering och sedan
fortsätta resan med buss eller tåg. I framtiden väntas behovet av pendelparkeringar komma att öka,
därför ska kommunen verka för en god tillgång av
pendelparkeringar.
Ställplaner för husbilar och husvagnar

Behovet av ställplatser för husbilar och husvagnar
är stort i Ängelholms kommun och väntas öka.
Kommunen arbetar för att utveckla besöksnäringen
i kommunen och därför även för att utöka antalet
ställplatser i kommunen.
VA
Det finns utrymme för tillväxt i kommunen VAkapacitet. Vid detaljplanarbete för ny bebyggelse
ska dagvattenhanteringen studeras. I första hand
ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske, i
andra hand ska öppen dagvattenavledning ske och i
tredje hand ska avledning i dagvattenavledning ske.
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Kommunen undersöker möjlighet för etablering
av våtmarker i tätorterna, för att skydda tätorternas dagvattensystem från överbelastning vid höga
flöden.

Grön- och blåstruktur

Grönområden har stor betydelse för såväl människor som för djur och växter. De kan bidra till
rörelse, biologisk mångfald och klimatanpassning.
De medför mervärden för stadsbilden och ger möjligheter för rekreation. De utgör ofta mötesplatser
samt kan ge utrymme för lek och pedagogik.

Hänsyn till barnperspektivet ska tas vid planering
och beslut. Samverkan kan främja service, sysselsättning, näringsliv och turism. En flexibilitet och
samutnyttjande av lokaler kan bidra till en ökad
användningsgrad. Rum för kultur och mötesplatser
ska skapas. Mötesplatser - i form av till exempel
offentliga lokaler, grönområden eller idrottsplatser utgör viktiga resurser.

Kommunen verkar för en god tillgång av grönområden. Vid planering ska tillgång till grönområden beaktas. Kommunen ska värna värdefulla naturoch kulturområden samt arbeta för att sammanbinda områden. Kommunen värnar om vattenkvaliteten
i kust och vattendrag samt utvecklar våtmarker.
Illustration: Samverkan mellan olika parter.

Identitet

Tätorternas lokala identitet ska stärkas. Befintliga
lägeskvaliteter ska utgöra bärande element i den
kommande utvecklingen. Vid planering av bebyggelse ska gestaltningsfrågor beaktas. En god arkitektur
och trivsamma miljöer, med möjlighet till kultur och
rekreation, kommer att bidra till att stärka platsens
kvalitet och identitet.
Attraktion bidrar till att stimulera en positiv utveckling. Attraktivitet kan delas in i funktionell och
emotionell attraktivitet. Den funktionella attraktiviteten handlar om hårda värden som god infrastruktur, tillgång till arbetstillfällen och service, medan
emotionell attraktivitet handlar om upplevelser
såsom vackra natur- och kulturmiljöer. Dessa faktorer behöver samverka för att livsmiljön ska ses
som attraktiv.

Marknadsföring
Ett arbete för att lyfta tätorterna mer är påbörjat
och kommer fortskrida. Tätorterna i kommunen
behöver marknadsföras och synas mer. Det kan
med fördel ske i samverkan med byalagen. Det kan
till exempel ske via hemsida, via app, genom välkomstskyltar vid tätorterna eller genom att politiska
sammanträden förläggs på tätorterna med jämna
mellanrum.
Trygghet
Kommunen arbetar för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen, i samverkan med polisen.

Kommunen verkar för en balans mellan stad och
land, genom att utforma de större tätorterna i kommunen som serviceorter. Därutöver arbetar kommunen för att främja möjligheten att arbeta, bo och
verka på landsbygden.
Samverkan mellan olika parter kan bidra till att utveckla tätorterna, helst genom sammanhållna byalag.
Foto: Vid stranden i Vejbystrand.
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Utvecklingsförslag
• Lokalisera större områden av bebyggelse i utpekade utbyggnadsområden.
Detaljplaner gällande större bebyggelseområden ska prioriteras i utpekade utbyggnads
områden.
•

Planera för nya bostäder genom förtätning i de större tätorterna.
Detaljplaner gällande förtätning ska prioriteras i de större tätorterna.

•

Planera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge i de större tätorterna.
Ny bebyggelse ska företrädesvis lokaliseras
kollektivtrafik- och stationsnära läge i de
större tätorterna.

•

Främja en blandad bebyggelsestruktur i
de större tätorterna.
En blandad bebyggelse i form av hustyper,
storlekar, upplåtelseformer och blandning
av bostäder och verksamheter ska främjas i
de större tätorterna.

•

Arbeta för en tillgänglig kollektivtrafik.
En snabb, enkel, tillgänglig och effektiv
kollektivtrafik ska eftersträvas för att öka
andelen som reser med kollketivtrafik.

•

Arbeta för att skapa effektiva parkeringsytor.
Effektiva parkeringsytor ska eftersträvas
i arbetet mot en hållbar utveckling.

•

Arbeta för att utveckla besöksnäringen.
En kraftfull och hållbar utveckling av
besöksnäringen.ska ske

•

Utveckla grön- och blåstruktur samt bevara värdefulla grönområden.
Värdefull grön- och blåstruktur ska
tillvaratas och utvecklas.

•

Möjliggöra rum för kultur och fler mötesplatser.
Fler mötesplatser ska skapas och ett brett
kulturutbud ska finnas.

•

Arbeta för att utveckla landsbygden.
Möjligheten att arbeta, bo och verka på
landsbygden ska främjas.

•

Förstärka tätorternas identitet.
Tätorternas identitet ska stärkas vid utveckling i form av till exempel ny bebyggelse.

•

Planera för nya förskolor och skolor
samt särskilda boenden utifrån behov.
Förskolor, skolor och särskilda boenden ska
planeras utifrån ett kommunövergripande
helhetsperspektiv utifrån analys av prognoser, platsbrist, renoveringsbehov och behov.

•

Samverka med civilsamhället.
Samverkan med civilsamhället ska stärkas
inom olika områden för att främja utveckling av tätorterna.

•

Förbättra marknadsföringen av tätorterna.
Marknadsföringen av tätortnerna ska
förbättras för att synliggöra tätorterna mer.

•

Arbeta för att öka tryggheten och säkerheten i tätorterna.
Tryggheten och säkerheten ska öka i
kommunen genom samverkan med polisen.

•

Arbeta för en hållbar utveckling.
En ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar utveckling av tätorterna ska ske.

•

•
•
•

Arbeta för ett hållbart resande, utifrån ett
hela resan-perspektiv.
Andelen som reser på ett hållbart sätt ska
öka, genom hela resan-perspektiv, i
samverkan med bland annat Skånetrafiken
Bygga gång- och cykelvägar.
Kommunen ska arbeta för ett väl utbyggt
gång- och cykelnät med hög standard.
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Ausås

Ortbeskrivning

Ausås nämns första gången som en kyrklig enhet
på 1300-talet. I mitten av 1700-talet var Ausås en
radby längs vägen mellan Åstorp och Strövelstorp,
med en väderkvarn. Då uppfördes även prästgården. 1952 bildades Ausås storkommun, med
Strövelstorp och Starby. 1971 blev Ausås del av
Ängelholms kommun.
Ausås är en mindre tätort i Ängelholms kommun.
Orten är belägen mellan Strövelstorp och Åstorp.
Området i planen för tillväxt täcker in orten Ausås
med omnejd. Området omfattar ca 268 hektar.
Ausås är idag en ort med friliggande villor och ett
fåtal flerbostadshus. I utkanten finns gårdar. Det
omgivande landskapet består av öppet jordbrukslandskap. Det finns möjlighet till natur- och rekreationsupplevelser i samhället och utmed Örjabäcken.

Bebyggelse

På landsbygden ska tillkommande bebyggelse i första hand ske i närhet av befintliga samhällen och i
andra hand i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Bostäder
Följande fyra områden pekas ut som lämpliga utbyggnadsområden för bostäder i Ausås i planen för
tillväxt:
1 Ausås 15:6

Området är beläget vid kollektivtrafik och nära
grönområde. Det ligger inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. Området är detaljplanelagt för
bostäder. Marken är privatägd.
2 Vid Prosten Diehs väg

Området är beläget vid kollektivtrafik och nära
grönområde. Det ligger inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. Marken är privatägd.

Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska främst ske 3 Ausås 19:3
Området är beläget vid kollektivtrafik och nära
i kommunens större tätorter.

Foto: Flygfoto över Ausås.
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grönområde. Det ligger inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. Marken är privatägd.
4 Ausås 22:13

Området är beläget vid kollektivtrafik och nära
grönområde. Området rymmer dikningsföretag.
Marken är privatägd.
Verksamheter
Kommunen främjar möjligheten att verka på
landsbygden och är positiva till entreprenörskap på
landsbygden. Landsbygds- och naturbaserad turism
ska ges möjlighet att utvecklas.
Service
Offentlig service i form av skola, särskilda boenden, bibliotek ska främst lokaliseras i kommunens
större tätorter. Ingen utbyggnad av offentlig service
är planerad i Ausås.
Kultur-, idrott- och fritidsanläggningar

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Ingen ytterligare kollektivtrafik, än befintlig regionbuss, är planerad i Ausås. Närtrafik planeras i vissa
områden utan ordinarie kollektivtrafik.
Gång- och cykelvägar
Inga gång- och cykelvägar är planerade i Ausås.

Grön- och blåstruktur

Landskapet kring Ausås består av odlingslandskap.
Ausås innehåller två värdefulla grönområden, som
bör bevaras.
1 Prästgårdsparken

I den gamla prästgårdsparken med parkmiljö finns
en gammaldags trädgård och gamla träd och en allé.
Marken är privatägd.
2 Nöttaskogen

En omgestaltning ske ske av närbiblioteket i Ausås.

Kommunen verkar för att inrätta ett kommunalt
naturreservat vid Nöttaskogen och Örjabäcken.
Marken är privatägd.

Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Ausås.
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Hjärnarp

Ortbeskrivning

Hjärnarps församling bildade på 1500-talet pastorat
med Tåstarp. Det har funnits människor i Hjärnarp
sedan stenåldern, men de första bebyggelsen
skedde under medeltiden. Hjärnarps socken blev
kommun 1862. Hjärnarps storkommun bildades
med Tåstarp 1952. Sedan 1971 ingår Hjärnarp i
Ängelholms kommun.
Hjärnarp är den femte största tätorten i kommunen. Tätorten är belägen vid E6:an, i den norra delen av kommunen. Området för planen för tillväxt
täcker in tätorten Hjärnarp med omnejd. Området
omfattar ca 600 hektar.
Hjärnarp är idag en tätort med övervägande friliggande villor, men även med flerbostadshus. I norra
delen av samhället finns ett verksamhetsområde.
I utkanten av orten finns gårdar. Det omgivande
landskapet består dels av öppet odlingslandskap
och dels av skog. Det finns möjlighet till natur- och
rekreationsupplevelser norr, öster och sydöst om
samhället. Lerbäcken ringlar sig genom samhället.

Bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen ska i huvudsak planeras i
kommunens större tätorter, såsom Hjärnarp.
Bostäder
Översiktsplan medger utbyggnad av bostäder på
cirka 42 hektar i Hjärnarp. Därutöver tillkommer
bostadsbyggnation i form av förtätning. Följande
fem områden pekas ut som lämpliga utbyggnadsområden för bostäder i Hjärnarp i planen:
1 Vid idrottsplatsen

Området är beläget nära kollektivtrafik och grönområde. Det är beläget utanför verksamhetsområde
för kommunalt VA. Utbyggnad av VA krävs, vilket
medför investeringskostnader. Marken är privatägd.
2 Kyrkogården 7:76

Området är beläget nära kollektivtrafik samt gångoch cykelvägar. Det ligger nära handel och service
samt relativt nära grönområde. Det är beläget inom
verksamhetsområde för kommunalt VA. Marken är
kommunägd.

Karta: Flygfoto över Hjärnarp.
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3 Kyrkogården 7:71

Området är beläget nära kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar. Det ligger nära handel och service samt
relativt nära grönområde. Marken är privatägd.
4 Norra Söndrebalj

Området är beläget nära buss samt gång- och cykelvägar. Det är kort avstånd till grönområde, handel
och service. Området är beläget utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Utbyggnad av VA
krävs, vilket medför investeringskostnader. Marken
är kommunägd och privatägd.
5 Södra Söndrebalj

Området vid Söndrebalj är beläget nära buss samt
gång- och cykelvägar. Det är kort avstånd till
grönområde, handel och service. En mindre del av
denna yta kommer, på fastigheten Södrebalj 11:1,
kommer att tas i anspråk för skola och idrottsplats.
Del av området är detaljplanelagt. Marken är kommunägd.

Verksamheter
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av verksamheter på cirka 89 hektar i Hjärnarp. Befintliga
verksamhetsområden ska bibehållas. Följande tre
områden pekas ut som lämpliga utbyggnadsområden för verksamheter i planen för tillväxt:
1 Sydväst om trafikplats E6:an

Området har goda transport- och exponeringsmöjligheter utmed E6:an. Tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar kan komma att
skapas i framtiden. Utbyggnad av VA krävs, vilket
medför investeringskostnader. Området rymmer
dikningsföretag. Området avses detaljplaneläggas.
Marken är kommunägd.
2 Vid Hjärnarpvägen

Området mellan E6:an och Hjärnarpsvägen har
goda transport- och exponeringsmöjligheter utmed E6:an. Området är beläget vid kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd
till grönområde, handel och service. Utbyggnad

Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Hjärnarp.
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av VA krävs, vilket medför investeringskostnader.
Marken är privatägd.

nytt särskilt boende ska byggas i Åshaga, med cirka
80 platser och planerad driftstart cirka 2025.

3 Norr om Hjärnarps industriområde

Demensboendet Bokhöjden ska avvecklas och
användas till annan verksamhet.

Hjärnarps industriområde kan med fördel utökas
norrut. Samordningsfördelar kan finnas med befintligt industriområde. Området är beläget nära
gång- och cykelvägar samt relativt nära kollektivtrafik. Utbyggnad av VA krävs, vilket medför
investeringskostnader. Marken är privatägd.
Service

Förskola och grundskola

Morkullans förskola är i behov av underhåll och
utredning pågår. Söndrebalgs grundskola har genom detaljplaneläggning getts en utökad byggrätt,
för att skolan ska kunna utvecklas över tid.
Bostad med särskild service

En ny bostad med särskilt service med cirka 12
platser ska anläggas i Söndrebalj med planerad
driftstart 2023.
Särskilt boende

Demens- och vårdboendet i Åshaga ska rivas. Ett

Kultur-, idrott- och fritidsanläggningar

En ny idrottshall ska anläggas vid Söndrebaljs
skola i Hjärnarp med planerad driftstart 2022.
Detaljplan är framtagen. Omgestaltning av närbiblioteket Hjärnarp är påbörjad.

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Busstrafiken i Hjärnarp kan behöva utvecklas på
dygnets olika tider. Önskemål om att utöka busstrafiken ska främst göras i dialog med Skånetrafiken. Kommunen gör tillköp av kollektivtrafik mellan Ängelholm-Hjärnarp vardagar och en förlängd
rutt från Hjärnarp till Svenstorp. Från och med
december kommer tillköpet tur och retur Ängelholm-Svenstorp utökas till lördagar.
Översiktsplan skapar möjligheter för en busslinje

Foto: Torget i Hjärnarp.
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mellan Hjärnarp och Ängelholm i framtiden. Skånetrafiken ansvarar för busslinjerna i kommunen,
en dialog mellan parterna krävs.

kommunalt vatten och avlopp. Anslutning ska
studeras i samband med detaljplaneläggning.

Gång- och cykelvägar
Flera gång- och cykelvägar är utpekade som förslag
på cykelvägar i kommunens cykelplan. De kommer
att öka framkomligheten och sammanlänka befintligt transportsystem.

Landskapet kring Hjärnarp utgör en viktig kvalitet
i området. Där idkas friluftsliv och där finns möjlighet för biologisk mångfald. Hjärnarp innehåller
två värdefulla grönområden, som bör bevaras. De
gröna stråk som länkar samman grönområdena är
också viktiga.

Parkering

Pendelparkering

I framtiden skulle det kunna vara möjligt att anordna pendelparkeringar/samåkningsplatser som
samnyttjas av flera aktörer, till exempel vid Hjärnarps industriområde. Det måste i så fall ske i
samverkan med berörda parter.
Vägar
Kommunen verkar för att få Trafikverket att anlägga en bullervall utmed E6:an.
VA
Planerade bebyggelseområden ska anslutas till

Grön- och blåstruktur

1 Vid idrottsplatsen

Skogsområdet inrymmer en motionsslinga samt
gång- och cykelväg. En bäck rinner vid området.
Grönområdet utgör ett större sammanhängande
rekreationsområde. Marken är privatägd.
2 Lerbäcken

Naturområde längs med Lerbäcken. Grönområdet
utgör ett större sammanhängande rekreationsområde. Kommunen undersöker möjligheter för
att anlägga våtmarker inom Lerbäckens avrinningsområde. Marken är kommunägd och privatägd.

Foto: Infart till Hjärnarp.
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Magnarp/Vejbystrand
Ortbeskrivning

Före 1900-talet fanns bara några fiskarstugor i Vejbystrand. Nuvarande hamn byggdes 1933-34. KVS
lade grunden till Sommarsol. Sommarkolonirörelsen gjorde att barnkolonier sökte sig till Magnarp
och Vejbystrand, de första i början av 1900-talet.
Där- efter kom sommargästerna och det blev en
uppskattad badort. Efter andra världskriget har det
blivit en uppskattad bostadsort.
Magnarp/Vejbystrand är den tredje största tätorten i kommunen. Tätorten är belägen längs med
kusten i den norra delen av Ängelholms kommun.
Området för planen för tillväxt täcker in tätorten
Magnarp/Vejbystrand och dess omnejd. Området
omfattar ca 1 129 hektar.
Magnarp /Vejbystrand är idag en tätort med övervägande friliggande villor, men även flerbostadshus. Ett verksamhetsområde finns vid idrottsplatsen. Det omgivande landskapet består av öppet

odlingslandskap, strand och hav. Det finns möjlighet till natur- och rekreationsmöjligheter i samhället och utmed havet. En bäck ringlar sig genom
samhället.

Bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen ska i huvudsak planeras i
kommunens större tätorter, såsom Magnarp och
Vejbystrand.
Bostäder
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av bostäder på cirka 43 hektar i Magnarp/Vejbystrand.
Därutöver tillkommer bostadsbyggnation i form
av förtätning. Följande tre områden pekas ut som
lämpliga utbyggnadsområden för bostäder i Magnarp/Vejbystrand i planen för tillväxt:
1 Vid Vejbystrandsvägen

Området är beläget nära kollektivtrafik samt
gång- och cykelvägar. Det ligger med kort avstånd

Karta: Flygfoto över Magnarp/Vejbystrand.
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till grönområde, handel och service. Utbyggnad
av VA krävs, vilket medför investeringskostnader.
Området rymmer dikningsföretag. Dagvatten kommer behöva fördröjas innan det släpps på befintligt
ledningsnät. Marken är i huvudsak kommunägd.
2 Vid Huldas väg

Området är beläget nära kollektivtrafik samt gångoch cykelvägar. Det ligger med kort avstånd till
grönområde, handel och service. En stor del av
området är redan bebyggt. Den obebyggda delen
är idag planlagd för natur. Det är delvis beläget
inom verksamhetsområde för kommunalt VA.
Dagvatten kommer behöva fördröjas innan det
släpps på befintligt ledningsnät. Marken är kommunägd och privatägd.
3 Vid Röstisvägen

Området är beläget nära kollektivtrafik samt gångoch cykelvägar. Det ligger med kort avstånd till
grönområde, handel och service. En stor del av
området är redan bebyggt. Den västra delen av

området är beläget inom verksamhetsområde för
kommunalt VA. För den östra delen av området
krävs utbyggnad av VA, vilket medför investeringskostnader. Delar av området är redan detaljplanlagt
och för viss del pågår detaljplan för bostäder. Dagvatten kommer behöva fördröjas innan det släpps
på befintligt ledningsnät. Marken är kommun- och
privatägd.
Verksamheter
Översiktsplan medger utbyggnad av ca 26 hektar
verksamheter i Magnarp/Vejbystrand. Befintliga
verksamhetsområden ska behållas. Följande område pekas ut som lämpligt utbyggnadsområde för
verksamheter i Magnarp/Vejbystrand i planen för
tillväxt:
1 Vid verksamhetsområde

Befintligt verksamhetsområde kan med fördel
utökas. Det är beläget med närhet till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, med kort avstånd till handel och service. Den sydvästra delen

Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Magnarp/Vejbystrand.
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av området är belägen inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. För den nordöstra delen krävs
utbyggnad av VA, vilket medför investeringskostnader. Området rymmer flera dikningsföretag.
Dagvatten kommer behöva fördröjas innan det
släpps på befintligt ledningsnät. Delar av området
är redan detaljplanelagt för verksamheter och industri. Marken är både kommunägd och privatägd.
Service

Grundskola

Nyetablering av Vejbystrand skola och förskola,
som är fristående, planeras för cirka 200 elever,
med driftstart 2024.
Särskilda boenden

Vårdboendet vid Viktoriagården i Vejbystrand kan
bli ett trygghetsboende med 60 lägenheter med
planerad driftstart cirka 2025.

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Busstrafiken i Magnarp/Vejbystrand kan behöva

utvecklas på dygnets olika tider. Önskemål om att
utöka busstrafiken ska främst göras i dialog med
Skånetrafiken. I vissa fall kan tillköp av kommunen
krävas, åtminstone i ett initialt skede.
Gång- och cykelvägar
Flera gång- och cykelvägar är utpekade som förslag
på cykelvägar i kommunens cykelplan. De kommer
att öka framkomligheten och sammanlänka befintligt transportsystem.
Trafikverket genomför en åtgärdsvalstudie i Munka
Ljungby med anledning av oskyddade trafikanter.
VA
Planerade bebyggelseområden ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Anslutning ska
studeras i samband med detaljplaneläggning.

Grön- och blåstruktur

Området utmed havet och grönområdena i Magnarp/Vebjystrand utgör viktiga kvaliteter. Där
idkas friluftsliv och där finns möjlighet för bio-

Foto: Vid Magnarps strand.
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logisk mångfald. Magnarp och Vejbystrand innehåller fem värdefulla grönområden, som bör bevaras. De gröna stråk som länkar samman grönområdena är också viktiga.

med träd. Området är fuktigt. Grönområdet utgör
ett sammanhängande område längs med bäcken.
Marken är kommunägd.

1 KVS-skogen

Naturområdet utmed kusten består av varierad
natur med hedar och strandängar. Magnarps
strandmarker utgör idag ett kommunalt naturreservat. Området vid Magnarps strand är värdefullt som badplats, båtliv och för annan rekreation.
Kommunen satsar på underhåll i hamnen som ett
led i klimatanpassning. Marken är kommunägd och
privatägd.

En del av skogen kallas Trollskogen och består
av tallar. Övrig del består av blandskog. Det finns
stigar och bänkar i området, som bland annat används av förskolor. Marken är kommunägd.
2 Italienska ängen

Parken består av en gräsyta, träd och buskar. Den
är en samlingspunkt, bland annat för sommaraktiviteter såsom midsommarfirande. Marken är
privatägd.

5 Magnarpsheden och kusten

3 Vid Magnarps skola

Skogen används för rekreation och av skolan.
Grönområdet utgör ett större sammanhängande
naturområde. Marken är kommunägd.
4 Längs med bäcken

Naturområdet är beläget vid bäcken och bevuxen

Foto: Segelbåt vid Vejbystrand.
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Munka Ljungby
Ortsbeskrivning

Munka Ljungby är en kyrkby i Munka Ljungby
socken. Efter kommunreformen 1862 införlivades den i Munka Ljungby landskommun. I denna
inrättades den 20 april 1945 Munka Ljungby
municipalsamhälle, som upplöstes med utgången
av 1961. Orten ingår sedan 1971 i Ängelholms
kommun.
Munka Ljungby är den näst största tätorten i
kommunen. Munka Ljungby är belägen ca 6,8 km
öster om Ängelholms centralort, längs med Klippanvägen. Området för planen för tillväxt täcker
in tätorten Munka Ljungby, med dess närmaste
omnejd. Området omfattar cirka 848 hektar.
Munka Ljungby är idag en tätort med övervägande friliggande villor, men även flerbostadshus. I
södra delen av Munka Ljungby finns ett industrioch verksamhetsområde. I utkanten av orten finns
gårdar. Det omgivande landskapet består främst
av ett öppet odlingslandskap. Där finns även
möjligheter till natur- och rekreationsupplevelser

såväl inom, norr som söder om samhället. Munka
Ljungbybäcken rinner rakt genom samhället. Norr
om samhället slingrar sig Rössjöholmsån, där det
finns möjlighet för skogspromenader.

Bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen ska i huvudsak planeras i
kommunens större tätorter, såsom Munka Ljungby.
Bostäder
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av bostäder
på cirka 76 hektar i Munka Ljungby. Därutöver
tillkommer bostadsbyggnation i form av förtätning. Följande sju områden pekas ut som lämpliga
utbyggnadsområden för bostäder i Munka Ljungby
i planen för tillväxt:
1 Folkhögskolan

Folkhögskolan ska bebyggas med cirka 60 lägenheter. Eftersom området är beläget centralt i Munka är en tät bebyggelse möjlig. Området är beläget
nära kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Det
har kort avstånd till grönområde samt handel och

Karta: Flygfoto över Munka Ljungby.
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service. Marken är redan detaljplanelagd för bostäder. Det är beläget inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. Marken är privatägd.
2 Jordgubbsfältet

Jordgubbsfältet planeras för blandad bebyggelse,
cirka 110 lägenheter och av 120 villor. Området är
beläget nära kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd till grönområde samt
handel och service. Det är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt VA. Marken är detaljplanelagd. Området är i stort sett utbyggt, det finns
enbart ett fåtal lediga kommunala tomter kvar.
Marken är kommunägd och privatägd.
3 Lundvivan 1

Lundvivan 1 ska bebyggas med bland annat 80 lägenheter och kontor. Eftersom området är beläget
centralt i Munka är en tät bebyggelse möjlig. Området ligger nära kollektivtrafik samt gång- och
cykelvägar. Området är beläget vid grönområde
samt nära handel och service. Det är beläget inom
verksamhetsområde för kommunalt VA. Detalj-

planeläggning pågår. Marken är privatägd.
4 Församlingshemmet

Församlingshemmet ska få ett breddat användningsområde i form av bland annat bostäder.
Området är beläget nära kollektivtrafik,gång- och
cykelvägar. Området ligger nära park, handel och
service. Det är beläget inom verksamhetsområde
för kommunalt VA. Marken är detaljplanelagd för
bostäder. Marken är privatägd.
5 Hålan

Hålan är beläget nära kollektivtrafik samt gångoch cykelvägar. Området ligger med kort avstånd
till rekreationsområde samt nära handel och service. Utbyggnad av VA krävs, vilket medför investeringskostnader. Hantering av dagvatten kommer
behöva fördröjas innan det släpps mor recipienten
Rössjöholmsån. Marken är kommunägd.
6 Hillarp

Hillarp är beläget nära kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar. Området ligger med kort avstånd

Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Munka Ljungby.
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till rekreationsområde. Utbyggnad av VA och
pumpstation krävs, vilket medför investeringskostnader. Hantering av dagvatten kommer behöva
fördröjas innan det släpps mor recipienten Rössjöholmsån. Marken är privatägd. Hillarp är det
utbyggnadområde för bostäder i Munka Ljungby
som bör ges lägst prioritet.
7 Munka Ljungby 3:11 med flera

samhetsområde för kommunalt VA. Detaljplaneläggning pågår för bland annat verksamheter och
handel. Marken är privatägd.
Service

Grundskola

En grundskola ska anläggas för cirka 500 elever vid
östra Munka Ljungby, planerad driftstart år 2024.

Munka Ljungby 3:11 är belägen nära kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar. Det ligger även med relativt kort avstånd till handel och service. Delar av
området detaljplaneläggs för grundskola. Utbyggnad av VA krävs, vilket medför investeringskostnader. Marken är kommunägd och privatägd.

Särskilt boende

Verksamheter
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av verksamheter på cirka 12 hektar i Munka Ljungby. Befintliga verksamhetsområden ska bibehållas. Följande
tre områden pekas ut som lämpliga utbyggnadsområden för verksamheter i planen för tillväxt:

Utöver de befintliga kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar som redan finns i Munka Ljungby
finns behov av ett utegym för äldre, en kostnadsfri mötesplats för alla olika målgrupper och andra
barnaktiviteter än idrott. Omgestaltning av närbiblioteket i Munka Ljungby är påbörjad.

1 Skillinge

Kommersiell service

Området vid Skillinge är beläget nära kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Området har ett utmärkt annonseringsläge. Det ligger nära grönområde, relativt nära handel och service. Utbyggnad
av VA krävs, vilket medför investeringskostnader.
Hantering av dagvatten kommer behöva fördröjas
innan det släpps mot recipienten Munka Ljungbybäcken. Marken är kommun- och privatägd.
Lundvivan 1 (se område 3 för bostäder)

Lundvivan 1 ska bebyggas med cirka 80 bostäder
och ett mindre område för kontor. Området är
beläget nära kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Området ligger vid grönområde samt nära
handel och service. Det är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt VA. Detaljplaneläggning pågår. Marken är privatägd.
Församlingshemmet (se område 4 för bostäder)

Församlingshemmet ska få annan markanvändning.
Området är beläget nära kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar. Området ligger nära centrumparken
samt handel och service. Det är beläget inom verk-

30(48)

Munkaljungygården och Solhaga ska avvecklas som
särskilda boenden och göras tillgängliga för annan
verksamhet. Möjlig placering av nytt boende ska
utredas för att klara framtida behov.
Kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar

Församlingshemmet kommer att få ett breddat användningsområde i form av bland annat handel med
mera.

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Busstrafiken i Munka Ljungby kan behöva utvecklas
på dygnets olika tider. Önskemål om att utöka busstrafiken ska främst göras i dialog med Skånetrafiken. I vissa fall kan tillköp av kommunen krävas,
åtminstone i ett initialt skede.
Gång- och cykelvägar
Flera gång- och cykelvägar är utpekade som förslag
på cykelvägar i kommunens cykelplan. De kommer
att öka framkomligheten och sammanlänka befintligt
transportsystem.
Parkeringar

Pendelparkering

Det skulle vara möjligt att anordna pendelparkeringar/samåkningsplatser som samnyttjas av flera
aktörer, till exempel vid ICA i Munka Ljungby eller
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vid rondellen vid väg 13. Det måste i så fall ske i
samverkan med berörda fastighetsägare.
Leder
Det finns behov av promenadslingor som kan
nyttjas av rullstolsburna i Munka Ljunby. Munka
Möllestig ska märkas upp och dess dragning kan
eventuellt komma att ses över.
VA
Planerade bebyggelseområden ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Anslutning ska studeras i samband med detaljplaneläggning.

Grön- och blåstruktur

Landskapet kring Munka Ljungby och området
kring ån genom Munka Ljungby utgör en viktig
kvalitet för området. Där idkas friluftsliv och finns
möjlighet för biologisk mångfald. I området finns
även ett antal bostadsnära parker.
Munka Ljungby innehåller fyra värdefulla grönområden, som bör bevaras. De gröna stråk som länkar
samman grönområdena är också viktiga.
1 Möllestigen

Möllestigen är ett natur- och kulturområde vid

Rössjöholmsån, med vattenfall och laxtrappa.
Området är populärt och används flitigt för
rekreation. Marken är kommunägd.
2 Park vid Gästgiveriet

Parken vid Gästgiveriet innehåller en lekplats
och yta för bollsport. Grönområdet utgör ett
större sammanhängande rekreationsområde.
Marken är kommunägd.
3 Längs med Munka Ljungbybäcken

Grönstråket består av en varierad natur. Grönområdet utgör ett större sammanhängande
område utmed Munka Ljungbybäcken. Marken
är kommunägd.
4 Skillingeskogen

Skillingeskogen är ett naturskönt skogsområde
med raviner och bäck i dalgång. Grönområdet
innehåller även en damm med laxtrappa. Skillingeskogen utgör ett större sammanhängande naturområde. Marken är privatägd.
I avrinningsområdet till Munka Ljungbybäcken
undersöker kommunen möjligheter att anlägga
våtmarker för att dämpa flöden och öka naturvärden. Det kan också finnas möjlighet att utveckla fler rain gardens i Munka Ljungby.

Foto: Munka Ljungby.
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Strövelstorp

Ortbeskrivning

Människor har bott vid Strövelstorp sedan den
yngre stenåldern. Strövelstorp var socken till 1862,
blev därefter egen kommun till 1951 och sedan
storkommun med Ausås och Starby till 1970 och
1971 del av Ängelholms kommun. Strövelstorp är
en utpräglad jordbruksbygd.
Strövelstorp är den fjärde största tätorten i kommunen. Tätorten är belägen söder om Ängelholms
centralort. Området i planen för tillväxt täcker in
orten Strövelstorp med omnejd. Området är cirka
417 hektar.
Strövelstorp är idag en tätort med främst friliggande villor, men även med bostadshus. Ett verksamhetsområde finns på den östra sidan mitt i byn.
Tätorten omges av öppet jordbrukslandskap. Det
finns möjlighet till natur- och rekreationsupplevelser väster och öster om samhället samt utmed
vattendragen Vege å och Örjabäcken.

Bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen ska i huvudsak planeras i
kommunens större tätorter, såsom Strövelstorp.
Bostäder
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av cirka 20
hektar bostäder i Strövelstorp Därutöver tillkommer bostadsbyggnation i form av förtätning.
Följande fyra områden pekas ut som lämpliga
utbyggnadsområden för bostäder i Strövelstorp i
planen för tillväxt:
1 Norr om samhället

Området är beläget med närhet till kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar. Det har relativt kort
avstånd till grönområden, handel och service. Utbyggnad av VA krävs, vilket medför investeringskostnader. Marken är kommunägd och privatägd.
2 Vid Klockaregården

Området är beläget med närhet till kollektivtrafik

Karta: Flygfoto över Strövelstorp.
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samt gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd
till grönområde, handel och service. Det är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt
VA. Området är detaljplanerat för bostäder och
snart färdigbyggt. Marken är kommunägd.
3 Brandstationen

Området är beläget med närhet till kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd
till grönområde, handel och service. Det är beläget
inom verksamhetsområde för kommunalt VA.
Detaljplaneläggning pågår för närvarande för bostäder, kontor och lager. Marken är privatägd.
4 Vid Församlingshemmet

Området är beläget med närhet till kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd
till grönområden samt närhet till handel och
service. Området är beläget utanför kommunalt
verksamhetsområde för VA, vilket medför behov
av utbyggnad av VA och medför investeringskostnader. Marken är privatägd.

Verksamheter
Översiktsplan 2035 medger utbyggnad av cirka
17 hektar verksamheter i Strövelstorp. Befintliga
verksamhetsområden ska bibehållas. Följande två
områden pekast ut som lämpligt utbyggnadsområde för verksamheter pekas ut i Strövelstorp i
planen för tillväxt:
1 Vid Helsingborgsvägen

Det nya verksamhetsområdet är delvis beläget
utanför området som omfattas av planen för
tillväxt. Det ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde norröver. Området är beläget nära
kollektivtrafik samt gång- och cykelväg. Området
är delvis detaljplanelagt för industri och utrett ur
VA-perspektiv. Området rymmer dikningsföretag.
Marken är kommunägd och privatägd.
2 Vid Bankäven

Området är beläget med närhet till kollektivtrafik
och gång- och cykelvägar. Det har kort avstånd

Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Strövelstorp.
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till grönområde samt närhet till handel och service.
Området är beläget utanför kommunalt verksamhetsområde för VA, vilket medför behov av utbyggnad av VA och medför investeringskostnader.
Området är detaljplanelagt för verksamheter. Marken är privatägd.
Service

Förskola

En ny förskola med 4 avdelningar ska anläggas vid
Klockaregården i Strövelstorp med planerad driftstart 2022.
Särskilt boende

Vårdboendet vid Åsbytorp i Strövelstorp ska rivas
och ett nytt särskilt boende ska byggas med planerad
driftstart cirka 2024.
Kultur-, idrott- och fritidsanläggningar

Omgestaltning av närbiblioteket Strövelstorp ska
ske. Utegym ska anläggas vid Örjabäcksparken cirka
2022.

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Busstrafiken i Strövelstorp kan behöva utvecklas på
dygnets olika tider. Önskemål om att utöka busstrafiken ska främst göras i dialog med Skånetrafiken.
I vissa fall kan tillköp av kommunen krävas, åtminstone i ett initialt skede.
Gång- och cykelvägar
Flera gång- och cykelvägar är utpekade som förslag
på cykelvägar i kommunens cykelplan. De kommer
att öka framkomligheten och sammanlänka befintligt
transportsystem.
VA
Planerade bebyggelseområden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Anslutning ska
studeras i samband med detaljplaneläggning.

Grön- och blåstruktur

Naturområdena och området kring Örjabäcken

Foto: Fotbollspel i Strövelstorp.
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utgör viktiga kvaliteter i Strövelstorp. Där idkas
friluftsliv och finns möjlighet för biologisk mångfald. I området finns även ett antal bostadsnära
parker.
Strövelstorp innehåller fyra värdefulla grönområden, som bör bevaras. Det gröna stråket längs
Örjabäcken är också viktigt.
1 Torlarpskogen

Skogen är belägen nära skolan, den består av
dels granskog och dels bokskog. Det är ett större
sammanhängande rekreationsområde. Marken är
privatägd.
2 Vid Granatvägen

kommunägd.
4 Längs med Örjabäcken

I området längs med Örjabäcken finns en promenadslinga. Den västra delen består av flera vårdträd och har en mer parkliknande karaktär med
blomsterarrangemang. I området finns en damm.
Marken är kommunägd och privatägd.
Kommunen undersöker möjligheter till våtmarker
i avrinningsområdet för att dämpa flöden, öka
rekreations- och naturvärden samt möjlighet för
naturpedagogik. Gångstråket utmed Örjabäcken
skulle kunna utvecklas, med anslutning till Vegeån
eller förlängning uppströms.

Grönområdet är en pestkyrkogård från 1711. Där
finns en minnessten, gräsyta och spridda träd.
Marken är privatägd.
3 Stinas skog

Skogsområdet rymmer gång- och cykelvägar samt
är ett välanvänt rekreationsområde. Marken är

Foto: Örjabäcksleden i Strövelstorp.
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Össjö

Ortbeskrivning

Kyrkan är från 1100-talet och förmodligen även
kyrkbyn. En stor del invånarna bodde inte i byn,
utan i de dagsverkstorp som Össjö gård anlade från
1700-talet och framåt. Össjö var en egen kommun
till 1952, då den slogs samman med Östra Ljungby.
Sedan 1974 tillhör Össjö Ängelholms kommun.
Össjö är en mindre tätort i kommunen. Orten är
belägen mellan Munka Ljungby och Östra Ljungby.
Området i planen för tillväxt täcker in orten Ausås
med omnejd. Området omfattar cirka 156 hektar.
Össjö är idag en ort med friliggande villor och
ett fåtal flerbostadshus. I utkanten av orten finns
gårdar. Det omgivande landskapet består främst av
öppet jordbrukslandskap, med inslag av skogsområden. Det finns möjlighet till natur- och rekreationsmöjligheter mitt i samhället.

Bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska främst
ske i kommunens större tätorter. Där ska offentlig
service i form av skola, särskilda boenden, bibliotek
finnas. På landsbygden ska tillkommande bebyggelse
i första hand ske i närhet av befintliga samhällen och
i andra hand i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Bostäder
Följande två områden pekas ut som lämpliga utbyggnadsområden för bostäder i Össjö i planen för
tillväxt:
1 Del av Össjö 31:13 med flera

Området är beläget nära kollektivtrafik och grönområden. Utbyggnad av VA krävs, men det kan ske
i synergier med befintlig ledningsnät. Marken är
kommunägd och privatägd.

Foto: Flygfoto över Össjö.
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2 Del av Össjö 26:86

Området är beläget nära kollektivtrafik och grönområden. Det ligger inom verksamhetsområde för
kommunalt VA. Marken är kommunägd.
Verksamheter
Kommunen främjar möjligheten att verka på
landsbygden och är positiva till entreprenörskap på
landsbygden. Vidare ska landsbygds- och naturbaserad turism ges möjlighet att utvecklas.

talet av släkte Krabbe. Redan på 1700-talet fanns en
par anlagd sydväst om gården.
Trädgården och parken är beskriva i Linnés Skånska
resa 1749. Dammar och våtmarker har anlagt på
senare tid. En stor biologisk variation har uppnåtts.
Marken är privatägd.
2 Vid församlingshemmet

Grönområdet mitt i samhället består av skog med
och en mindre grusväg. Marken är privatägd.

Service

Förskola och grundskola

En etablering av förskola i
Össjö planeras. En utökning av klassrum för cirka
50 elever i grundskolan
planeras, med driftstart
2022.

Infrastruktur

Kollektivtrafik
Ingen ytterligare kollektivtrafik, än befintlig regionbuss, är planerad i Össjö.
Gång- och cykelvägar
Inga ytterligare gång- och
cykelvägar, än det lokalstråk som finns, är planerade i Össjö.

Grön- och blåstruktur
Landskapet kring Össjö
består av odlingslandskap
och skogspartier. Våtmarker finns i den nordöstra
delen av Össjö, de är betydelsefulla för flödesreglering och medför rekreationsvärden. Össjö innehåller två värdefulla grönområden, som bör bevaras:
1 Vid Össjö gård

Össjö gård anlades på 1500Karta: Befintlig bebyggelse och planerad utveckling i Össjö.
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Konsekvenser
Agenda 2030 och hållbar utveckling

kommunen ger utrymme för en utvecklad besöksnäring.
Ekologiska aspekter
Åkermark ska i möjligaste mån bevaras. Natur-,
skogs- och jordbruksmark tas i viss mån i anspråk
av planerad bebyggelse, men konsekvenserna av
detta mildras av att sammanhängande grönstråk och
värdefulla grönområden bevaras.

Illustration: Agenda 2030.

Agenda 2030 och hållbar utveckling omfattar tre
aspekter: den ekonomiska, den miljömässiga och
den sociala aspekten. De tre aspekterna är ömsesidigt beroende av varandra och hållbarhet uppnås
när alla tre aspekter samverkar. Målet är att de tre
aspekterna ska stödja varandra vid utvecklingen av
tätorterna i Ängelholms kommun.

Ny bebyggelse påverkar alltid miljön. Ett hållbart
byggande är därför eftersträvansvärt. Ett ökat antal
boende i tätorterna medför en risk för ökat bilanvändande, men skapar även underlag för utökad
kollektivtrafik. Nya gång- och cykelvägar samt pendelparkeringar viktiga, då de också kan bidra till ett
ökat hållbart resande.
Klimatet påverkas av utsläpp av växthusgaser genom
byggnation, transporter samt el- och värmeproduktion. Dagvattenhantering i form av bland annat rain
gardens och bevarande av grönområden bidrar till
klimatanpassning. Arbete för energiminimering är
positivt.
En strävan mot ett effektivt resursutnyttjande och
för att minska miljöbelastningen är positivt för
miljön. Likaså en god ljudmiljö och en god vattenanvändning.

Illustration: Hållbar utveckling.

Ekonomiska aspekter
Befolkningstillväxt och planerad bebyggelse kan
bidra till ett ökat underlag för kollektivtrafik och service, vilket innebär ett effektivare nyttjande av redan
befintlig infrastruktur.
Befolkningstillväxt ger även underlag för ökade
skatteintäkter. Utveckling av tätorterna i kommunen
kommer att bidra till att göra Ängelholms kommun
mer attraktiv.
Planerade verksamhetsområden möjliggör för fler
näringslivsetableringar. Ett ökat antal ställplatser i
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Sociala aspekter
En blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer,
storlekar och typer av bebyggelse bidrar till ett brett
bostadsutbud, vilket möjliggör kvarboende och möjlighet till omflyttning inom tätorterna över tid. Det
kan även bidra till att attrahera olika målgrupper.
Utökad service i form av nya förskolor/skolor och
särskilda boenden planeras. Det bidrar till livskvalitet för invånarna och kan bidra till att attrahera
nya invånare till kommunen.
Möjlighet till en aktiv fritid finns med grön- och
rekreationsområden samt fritids- och idrottsanläggningar. Sammanhängande gång- och cykelvägar
bidrar till ökad framkomlighet och tillgänglighet.
Det skapar förutsättningar för en god livskvalitet.
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En attraktiv livsmiljö, med olika former av mötesplatser, upplevs som positivt. Planerad bebyggelse
i form av bostäder, verksamheter och service kommer att bidra till rörelse på olika tider av dygnet.
Mer rörelse i tätorterna och belysning bidrar till en
ökad upplevd trygghet.
En god gestaltning och rum för kultur bidrar till
värden för tätorterna.
Kommunen genomför medborgardialoger och
främjar demokratiaspekter i planeringen.

Areella näringar

Jordbruksmark
Den svenska jordbruksmarken är klassad utifrån en
10-gradig skala, där klass 10 är av högsta kvalitet.
Klassningen genomfördes under 1970-talet, vilket
innebär att stora förändringar skett som påverkar
klassningen. Det medför också att delar av jordbruksmarken redan är bebyggd. Vid tätorterna
finns jordbruksmark i klass 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Skogsbruksmark
Den svenska skogsmarken är klassad utifrån en
3-gradig skala, där klass 1 har högsta kvalitet. Vid
tätorterna finns skogsbruksmark av klass 1 och 2.

Delar av planerad bebyggelse i Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby,
Strövelstorp och Össjö är lokaliserad på klassad jordbruks- eller skogsbruksmark. Planerad
bebyggelse bedöms dock vara motiverad, då de
större tätorterna i kommunen ska ges möjlighet
att utvecklas med såväl ny bostads- som verksamhetsbebyggelse.

Kulturmiljö

Byggnadsminnen
Regeringen eller länsstyrelsen kan förklara en
byggnad, park eller annan anläggning som byggnadsminne. Ausås prästgård och Össjö herrgård
utgör byggnadsminnen.
Fornlämningar
En fast fornlämning får inte förändras, skadas
eller tas bort utan länsstyrelsens tillstånd. I tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka
Ljungby, Strövelstorp och Össjö finns fornlämningar där ny viss bebyggelse pekas ut. Hänsyn
till fornlämnarnas värden ska tas vid bebyggelse.
Kulturskyddad bebyggelse
Ängelholms kommun har i sitt bevaringsprogram pekat ut kulturskyddad bebyggelse.
Byggnader i samtliga tätorter är utpekade som
kulturskyddad bebyggelse. En inventering har
gjorts i samband med framtagande av ny kulturmiljöplan.
Värdefull kulturmiljö
Länsstyrelsen har tagit fram ett kulturmiljöprogram, där särskilt värdefulla kulturmiljöer
pekas ut. Ausås, Skillinge/Össjö, Skånelinjen/
Per Albin-linjen och Strövelstorp är utpekade
som en särskilt värdefull kulturmiljö.

Karta: Klassning av jord- och skogsbruksmark.

Jordbruks- och skogsbruksmarken omfattar nästan
hela Ängelholms kommun, vilket innebär att en del
av planerade bebyggelseområdena är belägna inom
areellt klassat område.

Viss bostadsbebyggelse i Ausås, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp pekas
ut inom dess områden. Därutöver finns kulturskyddad bebyggelse.
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uppnås utmed motorvägen och riksvägarna. Därutöver kan hänsyn behöva tas till flygbuller.
Erosion, ras och skred
I Ängelholms kommun finns ett fåtal områden
med spår av raviner av lösa jordlager. Några av
dessa är belägna i och kring Munka Ljungby.
Erosionsrisker finns i Vejbystrand. Ingen planerad
bebyggelse är lokaliserad i dessa områden.

Karta: Fornlämningar, kulturskyddad bebyggelse
och särskilt värdefull kulturmiljö.

Hänsyn till kulturvärdena ska tas vid planering av
ny bebyggelse i tätorterna.

Miljö, hälsa och säkerhet

Buller
Regeringen har beslutat om en förordning för
riktvärden för trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad på bostadsbebyggelse. 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70
dB(A) maximal ljudnivå bör inte överskridas vid
uteplats för bostadsbebyggelse.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen
och föremål som har farliga egenskaper som kan
orsaka skador på människor, miljö eller egendom
om de inte hanteras på rätt sätt under transport. I
anslutning till transportvägar för farligt gods finns
områden som riskerar drabbas vid olyckor, varför
erforderliga skyddsavstånd alternativt åtgärder
behöver hållas.
E6:an vid Hjärnarp och Strövelstorp utgör rekommenderad transportled för farligt gods. Riksväg 13
mellan Munka Ljungby och Össjö och riksväg 105
vid Hjärnarp utgör också rekommenderade transportleder för farligt gods. På länsväg 1788 mellan
Hjärnarp och Munka Ljungby råder förbud mot
transport av farligt gods.
I detaljplaneskedet ska det säkerställas att erforderligt avstånd, alternativt reducerande åtgärder, hålls
till transportleder för farligt gods.

Karta: Sammanslagen översiktlig bullernivå tåg- och
vägtrafik, ekvivalent ljudnivå.

En översiktlig bullerutredning, som genomfördes
2017, visar att de högsta bullernivåerna i tätorterna
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Karta: Rekommenderad transportled farligt gods
och förbud mot transport av farligt gods.
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Klimatanpassning

Översvämning
Kommunens skyfallskartering visar att bäcken vid
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungbybäcken i
Munka Ljungy, Vege å och Örjabäcken vid Strövelstorp riskerar att översvämmas. Därutöver finns
en del andra låglänta områden i vissa av tätorterna
som riskerar att svämmas över.
Kommunen har fått medel från naturvårdsinsatser
gällande dammar, för att dämpa flöden och avlasta
vid höga flöden via LONA. Olika lokaliseringar
har studerats i anslutning till och uppströms kommunen mindre tätorter. Kommunen arbetar med
att anlägga dagvattendammar.
Ett potentiellt område för fördröjningsåtgärder har
nu identifierats och projektering för fördröjningsmagasin på kommunal mark pågår. Syftet är att
minska vattenföringen i Munka Ljungbybäcken vid
kraftiga regn, så att flödena jämnas ut och dagvattenhanteringen från tätorten till bäcken även
fungerar utan problem vid kraftiga regn.

Vattenskyddsområde
Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett
mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden skapas för att minimera risker för negativ påverkan av vattenkvaliteten i områden som används eller planeras användas
som vattentäkter för omfattande dricksvattenförsörjning. Vattenskyddsområden finns i Brandsvig
nordväst om Munka Ljungby och i Vejbystrand.
Rössjöholmsån är värdefull för dricksvattenproduktion. Reservvattentäkt finns i Vejbystrand.

Naturmiljö

Naturreservat
Mark- eller vattenområden kan pekas ut som
naturreservat av länsstyrelsen eller kommunen.
Magnarps strandmarker i Magnarp utgör ett kommunalt naturreservat. Ett kommunalt naturreservat
planeras vid Nöttaskogen vid Ausås.
Skogligt biotopskydd
Skogsstyrelsen pekar ut skogliga biotopskydd.
Skogliga biotopskydd finns vid Hjärnarp och Munka Ljungby. Inga planerade bostads- eller verksamhetsområden är belägna inom dessa områden.
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. I Ausås
råder strandskydd vid Örjabäcken, i Hjärnarp vid
Lerbäcken (dock ej vid bebyggelsen), i Magnarp/
Vejbystrand utmed kusten och vid bäcken, i Munka
Ljungby vid Hillarpsbäcken och Rössjöholmsån
samt i Strövelstorp vid Vege å och Örjabäcken.

Karta: Skyfallskartering.

Översvämningsrisken bedöms annars som låg i
tätorterna. Hänsyn till översvämningsrisker och
stigande hav ska tas vid planering av ny bebyggelse
och infrastruktur i tätorterna och vid behov ska
åtgärder vidtas.

I Ausås pekas viss bostadsområde inom strandskyddat område, vilket kräver upphävande av
strandskydd alternativt strandskyddsdispens. I
övrigt planeras ingen ny bostads- och verksamhetsbebyggelse inom strandskyddat område i tätorterna.
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Vatten
I Sverige har nationellt särskilt värdefulla vatten
pekats ut. Rössjöholmsån, tillsammans med Rössjön och Västersjön, utgör ett av Ängelholms tre
nationellt särskilt värdefulla vatten. Där finns fina
områden för uppväxt av lax och öring samt led av
flodnejonögon. Tjockskalig målar- och flodpärlmussla har hittats i Rössjöholmsån.
Vattenförekomster
Munka Ljungby berörs av två vattenförekomster
Rössjöholmsån norr och Hunserödsbäcken söder
om tätorten. För varje vattenförekomst finns en
norm för ekologisk status och en norm för kemisk
status. Vattenförekomsterna vid Munka Ljungby
bedöms ej uppnå god kemisk och uppnår måttlig
ekologisk status. Strövelstorp berörs av en vattenförekomsten Vege å. Vattenförekomsten vid Vege
å bedöms ej uppnå god kemisk status och otillfredsställande ekologisk status.
Värdefull naturmiljö

utpekade som naturmiljöer. I Strövelstorp utgör
Vege å och Örjabäcken naturområden. I Össjö
utgör Össjö by och herrgård naturvårdsområden.
Hänsyn har tagits till naturmiljöerna i tätorterna.

Riksintressen

I Sverige finns flera olika riksintressen. Riksintressena har till syfte att skydda områden som är
betydelsefulla ur nationell synpunkt. Områden av
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.
Natura 2000
Natura 2000-områden innehåller tillräckligt av de
naturtyper och arter som listas i EU:s fågeldirektiv
eller art- och habitatdirektiv. Havsområdet utanför
Magnarp/Vejbystrand ingår i Nordvästra Skånes
havsområde, som utgör såväl fågeldirektiv som
art- och habitatdirektiv. Ängelholms kommun har
ej för avsikt att genomföra något som påverkar
Natura 2000-områdena negativt.
Riksintresse för friluftsliv
Naturvårdsverket redovisar områden som bedöms
vara av riksintresse för friluftslivet. I Ängelholms
kommun är ett område riksintresse för friluftslivet:
Bjärekusten-Skälderviken. Det berör den nordöstra
delen av Hjärnarp och Magnarp/Vejbystrand.

Karta: Skogligt biotopskydd, naturreservat och
värdefulla naturmiljöer.

I kommunens och i regionens naturvårdsprogram
pekas värdefulla naturmiljöer ut. Värdefulla naturmiljöer finns i samtliga tätorter. I Ausås utgör
prästgården och Örjabäcken naturvårdsområde.
I Hjärnarp utgör naturområdet vid Lerbäcken
nordöst om tätorten naturområde. I Magnarp/Vejbystrand är områden utmed kusten utpekade som
naturvårdsområden. I Munka Ljungby är Rössjöholmsån, Hunserödsbäcken och Skillingeskogen
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I Ängelholms kommun är även ett område riksintresse för rörligt friluftsliv, det är Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden. Det
omfattar också tätorterna Hjärnap och Magnarp/
Vejbystrand.
Viss planerad bebyggelse i Hjärnarp och Magnarp/
Vejbystrand är utpekad inom riksintresse för rörligt
friluftsliv. Viss bebyggelse i Hjärnarp är även belägen inom riksintresse för friluftsliv.
Riksintresseområdena omfattar idag relativt stora
delar av Ängelholms kommun. Planerad bebyggelse är lokaliserad är motiverad med hänsyn till kollektivtrafik- och stationsnära läge samt utbyggnad
av kommunens större tätorter Ängelholms kom-
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mun förutsätter att riksintressena inte utgör hinder
mot en naturlig bebyggelseutveckling i samhällena.
Riksintresse för kustzon
Skånes kustzon innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden i ett lokalt, regionalt
och nationellt perspektiv. Ett område i Ängelholms
kommun är av riksintresse för kustzonen: kustzonen och Sandskogen. Det omfattar hela Magnarp/Vejbystrand och samtliga utbyggnadsområde
för bostäder och verksamheter inom Magnarp/
Vejbystrand är därför belägna inom området för
kustzon.
Riksintresse för luftfarten
Trafikverket bedömer vilka områden som är av
riksintresse för luftfarten. Ängelholm-Helsingborg
flygplats är av riksintresse. Hjärnarp och Magnarp/
Vejbystrand omfattas av influensområde för flygplatsen, hindersfri yta för flygplatsen. Hänsyn till
detta ska tas vid planering av hög bebyggelse och
andra höga anläggningar.
Riksintresse för totalförsvaret
Det totala försvaret utgörs av dels det civila försvaret och dels det militära försvaret. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut
riksintresse för totalförsvarets civila del. Försvarsmakten pekar ut riksintresse för totalförsvarets
militära del. I Båstads kommun finns en väderradar
som utgör riksintresse för totalförsvarets militära
del. Påverkansområdet för väderradarn täcker in
hela kommunens yta.

som går vid Hjärnarp och Strövelstorp, riksintresse
för vägar. Ängelholms kommun avser inte genomföra några åtgärder som påtagligt försvårar för
vägen att fylla sin funktion.

Teknisk försörjning

Gas
Ett distributionsnät för gas finns i Munka Ljungby
och i Strövelstorp.
Kraftledningar
Ett antal kraftledningar finns utanför tätorterna
Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby,
Strövelstorp och Össjö.
Master
Norr om Hjärnarp samhälle finns tre master,
öster om samhället i Magnarp/Vejbystrand finns
en mast, i Tofta Industriområde i Munka Ljungby
finns tre master.
Vattentorn
I Ängelholms kommun finns två vattentorn, ett i
Ängelholm och ett i Munka Ljungby. Ingen bebyggelse är planerad vid befintliga ledningar eller
master.

Riksintresset har en omgivningspåverkan i form av
krav på hinderfrihet. Inom väderradarns influensområde (den yttre cirkeln) kan konflikt med höga
objekt uppstå. Alla ärenden om höga objekt ska
därför sändas på remiss till Försvarsmakten. Inga
höga objekt är planerade i tätorterna för närvarande. Vid behov tas kontakt med flygplatsen, Luftfartsverket och Försvarsmakten i samband med
detaljplanering.
Riksintresse för vägar
Trafikverket pekar ut riksintressen för vägar. I
Ängelholms kommun utgör bland annat E6:an,

Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032

43(48)

Genomförande
Process

Intressenter får lämna in ansökningar om planbesked. Det är först i detaljplanen som den slutgiltiga bedömningen om föreslagna områden är lämpliga för bebyggelse görs. I samband med detaljplaneläggning kommer de utredningar som det finns
behov av att genomföras.

Stöd

I den mån det är möjligt ska stöd sökas för att
utveckla kommunens tätorter. Stöd kan till exempel
sökas för anläggande av pendelparkering, klimat-,
miljö- och naturvårdsprojekt, för utveckling av
landsbygden samt för våtmarker.

Kommunen kan också genomföra strategiska markinköp på den mark som ägs av kommunen och sälja
tomter till allmännyttan eller exploatörer.
Samverkan mellan olika parter kan bli aktuell.

Ekonomi

Markägaren bekostar vanligtvis planläggning. Om
kommunen ska köpa in mark får kommunen kostnader för detta.
Utbyggnad av vissa av områden kommer att medföra merkostnader, i form av till exempel investeringar
gällande VA, dikningsföretag och annat.

Foto: Regnbåge vid fält.
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Definitioner och förkortningar
Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla,
uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. Globala målen
är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

VA

Vatten och avlopp.

ANDTS

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Gröna stråk

Värdefulla sammanhängande gröna stråk för framförallt för djur- och växtlivet.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling omfattar tre aspekter: den
ekonomiska, den miljömässiga och den sociala
aspekten. De tre aspekterna är ömsesidigt beroende av varandra och hållbarhet uppnås när alla tre
aspekter samverkar.

LONA

LONA är ett bidrag från Naturvårdsverket till
lokala naturvårdssatsningar.

NSR
Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

Rain Gardens

En Rain Garden är en genomsläpplig växtbädd
som används för att fördröja, infiltrera och rena
dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor.

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet.
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