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Vi har en plan
I Ängelholms kommun finns en varierad miljö som skulle kunna liknas vid 
ett Sverige i miniatyr. Här hittar du strand och hav, öppet odlingslandskap,  
sjöar och vattendrag och skogsbeklädda sluttningar längs Hallandsåsen.   
Denna miljö är viktig att ta hand om eftersom den förser oss med livsviktiga 
ekosystemtjänster.

1 januari 2014 fick Ängelholms kommun en ny miljöplan som ska styra  
miljöarbetet i kommunen. Miljöplanen är baserad på de nationella miljömålen 
och pekar ut sex prioriterade inriktningar som ska genomsyra arbetet i alla  
kommunens verksamheter. På kommande sidor kan du läsa mer om några 
exempel på miljöfrämjande arbete som pågår i kommunen utifrån de olika 
inriktningarna. Ängelholms miljöplan 2014 - 2021 i sin helhet kan du läsa på:

engelholm.se/miljoplan



Inriktning: 
God vattenkvalitet

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på män-
niskors hälsa eller förutsättningar för biologisk 
mångfald.
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Ängelholms kommun tar under 2014 fram sin första 
VA-plan. En arbetsgrupp jobbar med att mäta, jämföra 
och räkna ut var och hur kommunen ska bygga ut sitt 
vatten- och avloppsnät de närmaste 20-30 åren. Allt för 
att göra största möjliga miljö- och hälsovinst och samti-
digt vara så kostnadseffektiva som möjligt.

- Upprättandet av en VA-plan kan ha omfattande mil-
jöpåverkan! Det handlar om effektivitetstänk. Pla-
nen gör att vi kan bygga ut systemet där det gör som 
störst nytta, säger Robin Pehrsson, projektledare för  
VA-planen.

Bättre hälsa och miljö är de viktigaste vinsterna 
med ett väl planerat VA-system. De avlopp som 

inte är påkopplade till det kommunala VA-nätet 
utan istället har enskilda avlopp kan vara stora  
miljöbovar. Om för mycket näringsämnen släpps ut i 
naturen kan det orsaka övergödning, som i förlängningen 
kan leda till syrebrist i våra vattendrag och fiskdöd. 
Utsläpp från dåligt underhållna enskilda avlopp kan även 
påverka både dricksvatten och badvatten. 

1.
Långsiktig planering för friskare vatten

I Ängelholm har vi mycket vatten i form 
av sjöar, vattendrag, grundvatten och hav. 
Vatten är en nödvändig resurs för allt liv 

på jorden som vi måste vara rädda om.



Inriktning: 
En levande natur och ett 
friskt ekosystem 
Inslaget av död ved i äldre lövrik skog och 
gammal skog ska förstärkas och ökas.
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2.
Nätverk för utbildning av nya miljöhjältar

Under hösten 2013 väcktes en tanke hos en grupp lärare 
i Ängelholm inför en utställning på Järnvägens museum 
om hållbar utveckling. De ville alla göra deltagandet till 
något som fick eleverna att engagera sig för hållbarhets-
frågan även efter att utställningen tagit slut. Mötet blev 
startskottet för ett nätverk som idag engagerar cirka 40 
lärare från förskola till gymnasium i Ängelholms kom-
mun. Tillsammans försöker de hitta nya metoder för att 
jobba med hållbarhet i skolan.

- Miljöfrågan är idag vad hotet om atombomben var på 
70-talet. Det är viktigt att ge barn och unga verktyg för 
att kunna hantera alla dilemman som miljöfrågan för 
med sig, säger Christian Rydberg, samordnare för LHU-
nätverket.

Nätverket samlas kring tanken att inte bara ge  
eleverna faktakunskap utan också vägleda och inspirera 
dem att vilja förändra. En fråga som nätverket driver är 
att det ska finnas personer anställda på kommunen som 
bara jobbar med hållbarhet ute på skolor och förskolor. 
En dröm är att det i framtiden ska skapas ett center dit 
såväl skolor som medborgare kan komma för att inspi-
reras och lära sig mer om hållbarhetsfrågor. 

Friska ekosystem genererar tjänster 
som är livsviktiga för oss. Till exempel 

bildandet av ny jord, vattenrening, 
luftrening och pollinering. Kunskap och 
förståelse är viktiga förmågor i arbetet 

för ett hållbart samhälle.



Inriktning: 
Effektiv och hållbar användning 
och produktion av energi 

Energieffektiviseringsåtgärder ska prioriteras 
både genom tekniskt utbyggande och genom 
beteendeförändring.
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2010 påbörjade kommunen en ambitiös satsning för att 
ställa om till en mer energisnål och miljövänlig utom-
husbelysning. Drygt hälften av kommunens alla arma-
turer ska bytas ut mot energisnålare LED-alternativ och 
satsningen kommer att medför en årlig energibesparing 
motsvarande den totala energianvändning i 60 villor. 

Nya energisnåla lampor är numer standard när kommu-
nen köper in ny utomhusbelysning. I och med att LED-
armaturerna ger ifrån sig ett kraftigare ljus än äldre lam-
por får man även ut mer ljus per stolpe. 

- LED-armaturer kostar lite extra men det finns stora 
vinster att kamma hem på sikt. Framförallt i form av läg-
re elräkningar. Energiåtgången med LED är mindre än 

hälften jämfört med vissa äldre lampor, ibland så mycket 
som en tredjedel, säger Rickard Dahl gatubelysningsin-
genjör på Ängelholms kommun.

Utöver lägre energiförbrukning kräver de nya  
armaturerna även mindre underhåll från kommunens 
sida då LED-lampor har en längre livslängd och inte be-
höver bytas lika ofta.

3.
Kommunen sparar energi på belysningsbyte

Växthuseffekten och påverkan på vårt 
klimat är ett av våra allvarligaste 

miljöhot. Att ställa om till ett 
energieffektivt och fossilbränslefritt 

samhälle är ett arbete som måste 
prioriteras



Inriktning: 
Hållbart transportsystem

Utveckla ett hållbart transportsystem som syftar 
till att öka andelen gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.
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Som en del i arbetet att stimulera cykling i Ängelholm 
ska nya skyltar sättas upp på alla kommunens cykelvägar 
under 2014. Ökad cykling matchar Ängelholms vision 
som Idrottstaden och Hälsostaden. Att ta cykeln är ett 
bra val för så väl hälsan, ekonomin och miljön.

- Vi vill få fler att cykla, det är det som det hela går ut på, 
säger Kerstin Strömberg.

I oktober 2013 påbörjades jättearbetet med att 
planera och sätta upp 560 nya skyltar runt om i  
hela kommunen. De stora cykelstråken är prioriterade 
men även de flesta mindre cykelvägarna kommer att få 
skyltar som visar vägen till större genomfarter.

- Vägvisning är minst lika viktig på cykelvägar som på 
bilvägar. Vi har alltid haft skyltar för att märka ut hur vi 
ska köra med bil, men cykelvägarna är ofta svårare att 
hitta, säger Kerstin Strömberg.

4.
560 skyltar lättare att hitta rätt med cykeln

Transporterna står idag för knappt 
en tredjedel av våra samlade 
koldioxidutsläpp. Vi vill skapa 

förutsättningar för alla som bor och 
verkar i Ängelholm att leva klimatsmart 
och orsaka så lite utsläpp som möjligt.



Inriktning: 
En levande och god  
bebyggd miljö

Hållbar bebyggelseutveckling med ny- 
byggnation i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 
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Just nu pågår arbetet med att utveckla en ny hållbar 
stadsdel i Ängelholm. Genom att utveckla stationsom-
rådet i Ängelholm vill kommunen möjliggöra för nya 
bostäder och verksamheter i direkt anslutning till järnvä-
gen, stadskärnan och Kronoskogen. Att skapa attraktiva 
stationsmiljöer bidrar till att minska utsläppen och öka 
kollektivtrafikresandet. En förtätning i centralt läge spa-
rar också värdefull åkermark. 

- Området har goda förutsättningar att utvecklas till 
en hållbar stadsdel tack vare det centrala läget. Här ska 
det vara lätt att gå och cykla och det ska finnas en väl 
utbyggd kollektivtrafik, säger Lena Åström, strategisk 
samhällsplanerare på Ängelholms kommun.

På stationsområdet planeras en tät och blandad bebyg-
gelse med både bostäder och verksamheter för att skapa 
rörelse dygnet runt. 

Kopplat till utvecklingen av stationsområdet har Ängel-
holms kommun fått pengar från delegationen för håll-
bara städer för att genomföra ett pilotprojekt gällande 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar i mindre kommuner. 

5.
Grön livsstil i stadsdel nära tåget

Med en hållbar stadsplanering kan  
påverkan på vårt klimat minskas. 

Genom att planera klokt och skapa 
rätt strukturer ger vi medborgarna 

förutsättningar att välja en 
miljövänligare livsstil. 



Inriktning: 
Upphandling utifrån ett miljö-

och hållbarhetsperspektiv

All upphandling ska ske utifrån ett miljö- och håll-
barhetsperspektiv.
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Kommunens restauranggäster ska få äta bättre mat. Un-
der 2013 började kommunen att köpa in mat på ett nytt 
sätt för att kunna laga bättre mat till skolor och boenden. 
Genom att ställa fler krav på kvalité och inte bara på 
pris kan kommunen nu köpa in potatisen från Halmstad, 
morötter från Strövelstorp och kött från Kristianstad.

- Vi vill ge kommunens kockar möjlighet att göra ett bra 
jobb. Att de ska kunna laga mat från grunden med bra 
råvaror. Vi vill ge våra barn och våra äldre så bra mat 
som det går. Om vi satsar på bra råvaror nu så kommer 
det förhoppningsvis att märkas på folkhälsan framöver, 
säger Jennie Andersson, måltidschef  på Ängelholms 
kommun.

Det ställs höga djurskyddskrav på köttet och 90% av 
det färska köttet kommer numer från Skånska gårdar. 
Resten kommer från våra grannlandskap. Fisken är 
MSC-märkt och kommer från hållbara bestånd. Tack 
vare kommunens nya distributionscentral har det också 
blivit lättare för mindre producenter att lämna anbud. 

6.
Kommunen ställer krav på schysst mat

Efterfrågan på varor och tjänster 
påverkar utbudet på marknaden. Genom 
att ställa hållbarhetskrav kan vi påverka 

utvecklingen ur både ett ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. 



Läs Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021 i sin helhet på 

www.engelholm.se/miljoplan


