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Förord 

Brukningsvärd jordbruksmark - för en hållbar framtid är en studie framtagen av Amanda Mellbin 

och Kristina Simson, studenter vid Lantmäteriingenjörsprogrammet Högskolan Väst. Efter 

tre fullspäckade, spännande och intensiva år avslutar vi våra studier med detta 

examensarbete. Arbetet i studien har genomförts med lika stort engagemang och lika stor 

delaktighet i samtliga moment av båda författarna. 

Stort tack till de personer som ställt upp på intervjuer och besvarat vår enkät. Tack till vår 

handledare Kristin Land för noggrann korrekturläsning, värdefulla synpunkter och råd. 

 

Trollhättan juni 2020 

Amanda Mellbin & Kristina Simson 
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Brukningsvärd jordbruksmark - för en hållbar framtid 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att klargöra den brukningsvärda jordbruksmarkens skydd och 

bevarande ur ett nationellt och hållbart perspektiv inom fysisk samhällsplanering. 

Den övergripande frågeställningen handlar om vad det finns för problematik när det gäller 

att bevara eller exploatera jordbruksmark. Särskilt studeras lagstiftningens eventuella hinder, 

tydlighet och tillämpning. 

Studien fokuserar på den lagstiftning som berör kommunens fysiska planering. Länsstyrelsen 

har en rådgivande och övervakande roll över kommunen i samband med planläggning av 

mark- och vattenområden men har inga befogenheter att informera eller ingripa när det gäller 

brukningsvärd jordbruksmark. Ett område av nationell betydelse i 3 kap. miljöbalken (MB) 

behandlas därmed annorlunda av staten än ett område av riksintresse i 3- och 4 kap. MB. 

Tillvägagångssättet för att klargöra lagstiftning som berör kommunens fysiska planering och 

länsstyrelsens roll i samband med planläggning av mark och vatten utgörs av en kombinerad 

rättsdogmatisk metod och rättsociologisk metod. Studien redogör för lägesbilden idag och 

det som förändrats sedan år 2013, genom intervjuundersökning, enkätundersökning och 

studier av avgöranden i Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) från år 2016 till idag. 

Resultat från intervju ger förslag på en ändrad plan- och bygglagstiftning som förändrar 

länsstyrelsens rådgivnings- och tillsynsroll i planprocessen. Prognos framöver är fortsatt 

exploatering av jordbruksmark. 

Resultat från studiens enkät visar att kommun och länsstyrelse tror på en minskad 

exploateringstakt fram till år 2030 av jordbruksmark omkring tätorter. Bostadsbebyggelse är 

ett väsentligt allmänt intresse och är enligt enkätundersökningen den främsta anledningen till 

att jordbruksmark exploateras. Resultatet visar en ökad uppmärksamhet på 

jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsproduktion och hållbar utveckling. 

Förslag från myndigheter på förändrat sätt att värdera jordbruksmark kan bidra till en ökad 

förståelse över jordbruksmarkens värde och betydelse för att uppnå hållbar utveckling. 

Enligt studien har förändring av rättsläget sedan år 2016 stärkt jordbruksmarkens 

bevarandevärde. MÖD konstaterar i studiens undersökta rättsfall: oavsett hur lite eller 

mycket marken brukas, oavsett klassning och oavsett om det är betes- eller åkermark anses 

jordbruksmark vara brukningsvärd och därmed inte lämplig att exploatera. 

Nyckelord: Jordbruksmark, exploatering, väsentligt samhällsintresse, hållbar utveckling, 

fysisk planering 
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Agricultural land suitable for cultivation  
- for a sustainable future 

Abstract 

The aim of this study is to clarify the agricultural land that is suitable for cultivation and 

protection from a national and sustainable perspective within physical planning. 

The general inquiry in this study is whether there is a problem between preserving or 

developing agricultural land. Studying Swedish legislation, and any potential obstacles, as well 

as its clarity and applicability have been important to respond to the aim of this study. 

The study focuses on Swedish legislation that affects municipal physical planning. The 

County Administrative Board’s has a provision of advice- and monitoring role when the 

municipal wants to plan for use of land- and water areas but has no empowerment to inform 

or interfere in agricultural land that is suitable for cultivation. Agricultural land is mentioned 

as an area of “national importance” in the Environmental Code in chapter 3, section 4 but 

other areas in the same chapter are mentioned as “national interests”. This means that the 

Swedish Government protect the agricultural land differently than the other areas that are 

mentioned in this chapter. 

The chosen methods to clarify the Swedish legislation is applied using a legal dogmatic 

method and a sociology of law method. These methods are used to present Swedish 

legislation that concerns the municipal physical planning, as well as the County 

Administrative Board’s and their part in monitoring the use of land and water. The study is 

an overview of the current situation and what has changed since the year of 2013, carried out 

by conducting a survey, an interview and studying precedents from the Land and 

Environment Court of Appeal from the year 2016 until present day. 

The interviews suggest a proposition that a changed Planning and Building Act can alter the 

municipal and the County Administrative Board’s roles and authority regarding regulation 

and advice in the planning process. The forecast is that agricultural land is going to continue 

to be developed. 

The results from the survey indicate that the municipal and the County Administrative 

Board’s believe that the development of agriculture land adjacent to the urban center are 

going to be reduced by the year of 2030. Housing development is known as a significant 

national interest and according to the survey it is the main reason to develop agricultural 

land. The survey result also indicates an increased awareness of agricultural land and the 

importance for food production and sustainable development. 

A proposition from authorities to evaluate agricultural land in a different way than before 

can also contribute to a deeper understanding of agricultural land's value and importance in 

achieving sustainable development. 

According to this study the legal postion changed in the year of 2016 which has consolidated 

the maintenance of agricultural land. The cases in this study from the Land and Environment 

Court of Appeal mention: no matter how much the agricultural land is being cultivated or 
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not, no matter the classification and no matter if it is pasture or arable land, the agricultural 

land is suitable for cultivation and therefore not appropriate to develop. 

 

Keywords: Agricultural land, development, substantial public interest, sustainable 

development, physical planning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Brukningsvärd jordbruksmark är nödvändig för att säkerställa Sveriges livsmedelsproduktion 

och självförsörjningsgrad men är samtidigt mark som exploateras för bebyggelse när 

samhället utvecklas. 

Jordbruksmarkens betydelse och värde aktualiseras i samband med den pandemi av Covid-

19 som drabbar världen på ett sätt som påverkar hela samhället i stor omfattning, Sverige är 

inget undantag. Länders tillfälligt stängda gränser innebär en hotande större livsmedelskris 

vilket kan påverka Sveriges livsmedelsimport och egen livsmedelsproduktion.1 

Historiskt sett har jordbruksmarken i Sverige bidragit till utveckling av städer och tätorter 

där jordbruksmarken är en del av det svenska kultur- och odlingslandskapet. Sveriges 

kommuner har planmonopol2 vilket innebär ansvar för planläggning av mark- och 

vattenområden samtidigt som en hållbar utveckling ska främjas ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt. Jordbruksmark som berörs vid exploatering och bebyggelse regleras i plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL) tillsammans med miljöbalken (1998:808) (MB). Det är 

lagstiftning som kommunen ska förhålla sig till vid fysisk planering och utveckling av det 

framtida samhället. 

Jordbruksmark har studerats i olika sammanhang under senare år till exempel av 

Jordbruksverket, se vidare i avsnitt 1.5.1. Beslut från lagstiftare, domstol, myndigheter och 

kommuner ger både direkta och indirekta effekter, på kort och lång sikt samt påverkan lokalt 

och globalt. 

1.2 Problembeskrivning 

Jordbruksmark anges som nationell betydelse i 3 kap. 4 § MB vilket skiljer mot övriga intressen 

i 3- och 4. kap MB som benämns riksintresse. Det innebär att jordbruksmarken inte har samma 

typ av skydd som övriga intressen i 3 kap. MB. 

Länsstyrelsen har ingen möjlighet i gällande lagstiftning att påverka kommuner vad gäller 

hushållning med brukningsvärd jordbruksmark. Länsstyrelsen har tillsyn över kommunala 

beslut och kan enligt 10 kap. 11 § punkt 1–5 PBL (se vidare i avsnitt 3.5.2) överpröva 

detaljplanen om den brister i någon av följande ingripandegrunder: ett riksintresse enligt MB 

inte tillgodoses, miljökvalitetsnormer enligt MB inte följs, strandskydd upphävs och det 

strider mot gällande bestämmelser, mellankommunal användning av mark- och 

vattenområden inte samordnats på ett lämpligt sätt eller bebyggelse blir olämplig med hänsyn 

till människors hälsa, säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
1 Land Lantbruk, Kan EU-samarbetet repa sig efter krisen?  
2 1 kap. 2 § PBL 
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Länsstyrelsen ska vid samråd med kommunen ange om översiktsplan eller detaljplan berör 

någon av de ovan angivna punkterna enligt 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § PBL, se vidare i 

avsnitt 3.5.5.2 

I samband med processen för att ta fram en översiktsplan ska länsstyrelsen skriva ett 

granskningsyttrande där de bland annat tar hänsyn till riksintresse men inte till 

jordbruksmark. Jordbruksmark regleras inte i ingripandegrunderna vilket gör det svårt för 

kommuner att förutspå om detaljplaner går att genomföra eller kommer överprövas. Det 

finns två sätt att överpröva, det ena är att länsstyrelsen ingriper och det andra är att sakägare 

överklagar. Sakägare är de som på ett eller annat sätt berörs, vilka i princip alltid har rätt att 

överklaga.3 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att klargöra den brukningsvärda jordbruksmarkens skydd och 

bevarande ur ett nationellt och hållbart perspektiv inom fysisk samhällsplanering. 

Ambitionen är att undersöka om läget förändrats vad gäller exploatering sedan publiceringen 

av rapporten 2013:35 från Jordbruksverket, Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i 

kommunernas fysiska planering. 

Den övergripande frågeställningen handlar om vad det finns för problematik när det gäller 

att bevara eller exploatera jordbruksmark. Följande frågor är särskilt relevanta: 

• Har tillämpningen av lagstiftningen förändrats sedan år 2013? 

• Är lagstiftningen tydlig? 

• Finns det hinder i lagstiftningen för kommunen eller länsstyrelsen? 

1.4 Avgränsningar 

Författarna är medvetna om att ämnet brukningsvärd jordbruksmark är komplext, därför är 

en fördjupning inom alla delar ej möjlig. Därav berörs inte bland annat Jordabalken 

(1970:994), Jordförvärvslagen (1979:230) och Fastighetsbildningslagen (1970:988) vilka på 

olika sätt behandlar förvärv av jordbruksmark. Studien kommer inte på djupet att beröra 

jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsproduktion och självförsörjningsgraden i Sverige. 

Den har inte fokus på miljöbedömning och behovet av miljökonsekvensbeskrivning vid 

ändrad markanvändning i samband med fysisk planering. Skydd av områden vad gäller till 

exempel fornlämning och strandskydd i jämförelse med jordbruksmark kommer inte att 

studeras mer ingående. 

Den rättsdogmatiska studien när det gäller domstolsavgöranden från MÖD avgränsas mellan 

år 2016– och 2020. Avgränsningen valdes för att det år 2016 kom ett viktigt avgörande som 

 
3 Boverket, Vem som får överklaga.  
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blivit vägledande för rättstillämpningen i mål där brukningsvärd jordbruksmark berörs 

genom exploatering.4 

Den rättssociologiska intervjuundersökningen avgränsas till två personer. Urval av 

respondenter valdes till personer med stor kunskap och engagemang inom området. 

1.5 Tidigare studier inom området  

Flera studier som berör bevarande av jordbruksmark har tidigare gjorts, de flesta med fokus 

lokalt inom landet där Skåne är vanligt förekommande. 

Examensarbete av Hallström från år 2017 

Studien berör väsentligt samhällsintresse, brukningsvärd jordbruksmark och kommuners 

fysiska planering i sydvästra Skåne. I studien utreds hur kommunerna motiverar och förhåller 

sig till exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Studien visar att jordbruksmarkens 

exploatering påverkas av, kommuners lämplighetsprövning, brist på lokaliseringsalternativ 

och kommuners intresse att utvecklas. Väsentligt samhällsintresse blir svårdefinierat 

eftersom många olikas intressen berörs. 

Hallström beskriver i studien att kommunerna i lämplighetsprövningen nämner åkermarkens 

klassning, där lägre klass används som motiv för att exploatera jordbruksmark. Enligt MÖD 

har klassningen inte någon betydelse för att avgöra om det är brukningsvärd jordbruksmark 

eller inte. 

Trots kommuners planmonopol visar Hallströms studie på att det är domstolsväsendet på 

nationell nivå genom MÖD som avgör vad som är av väsentligt samhällsintresse och 

brukningsvärd jordbruksmark.5 

1.5.1 Jordbruksverkets rapport 2013:35 

Rapport 2013:35 Ett väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering 

från Jordbruksverket handlar om hur kommunerna tillämpar hushållning av jordbruksmark 

enligt 3 kap. 4 § MB. Rapporten belyser även länsstyrelsens rådgivande roll och ansvar 

gällande exploatering av jordbruksmark. 

I rapporten har en enkät sänts ut till 155 kommuner och 21 länsstyrelser i landet. Därefter 

sammanställde Jordbruksverket en prognos från år 2013 till år 2020 gällande uppskattad 

exploatering av jordbruksmark. Undersökningen visar en fortsatt oförändrad 

exploateringstakt till år 2020 med omkring 600–700 hektar per år jämfört med perioden år 

2006–2010 då det exploaterades totalt 3000 hektar jordbruksmark.6 

 
4 MÖD P 4087-15 
5 Hallström, Att falla i god jord. 
6 Ibid. s.20 
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I Sverige sker vanligen exploatering med närhet till tätorter och i takt med att tätorten växer 

exploateras marken runt omkring. Vanligen är den mark som exploateras eller planeras att 

exploateras brukningsvärd jordbruksmark.7 

Jordbruksverket påpekar betydelsen av att bevara jordbruksmark för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap (se avsnitt 4.1) 

”Bebyggelse och vägar innebär en irreversibel förändring som gör att marken inte kan återtas till 

odling, vilket är möjligt om marken har växt igen. Exploatering har därför betydelse för att nå 

miljömålet.” 8 

Rapporten visar att kommunerna upplever svårigheter i bedömning av brukningsvärd 

jordbruksmark och jordbruksmarkens värde. De har även svårigheter att bedöma betydelsen 

av sammanhållna jordbruksfastigheter och värdet för framtida livsmedelsförsörjning. 9 

Enligt rapportens enkätundersökning ser länsstyrelsen ett stort behov för kommuner om 

kunskapsunderlag och vikten av ett värderingsverktyg när det gäller jordbruksmark som ska 

underlätta för kommunerna i deras bedömning.10 Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk enligt 3 kap. 4 § MB för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Om annan mark kan tas i anspråk ska det göras i första hand. I rapporten 

konstateras brister i kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § MB.11 Många kommuner anser 

att de saknar kompetens i sin bedömning vad gäller jordbruksrelaterade intressen i jämförelse 

med övriga väsentliga samhällsintressen.12 

1.5.2 Jordbruksverkets rapport 2017:5 

Rapport 2017:5 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015, är en uppföljning av rapport 2013:35 

Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. Resultat presenteras 

när det gäller exploatering av jordbruksmark under perioden år 2011–2015 där totalt 3000 

hektar exploaterats. Jordbruksmark tas främst i anspråk för exploatering för 

bostadsbebyggelse. Det konstateras bland annat en oförändrad exploateringstakt, jämfört 

med tidigare femårsperiod.13 

 
7 Jordbruksverket. Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. s.38 
8 Ibid. s.16 
9 Ibid. s.38 
10 Ibid. s.42  
11 Ibid. s.66-67 
12 Ibid. s.38 
13 Jordbruksverket. Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. s.19 
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2 Metod 

I studien används en rättsdogmatisk metod vilken är en kvalitativ metod. Studien berör även 

metoden rättssociologi som är en kvalitativ metod med inslag av kvantitativa delar. 

Kvalitativa studier används för att skapa en djupare förståelse inom ett specifikt ämne eller 

ett område.14 Intervjuer är vanligen exempel på kvalitativa studier.15 Hartman beskriver 

intervjumetoden som den mest användbara för att samla in kvalitativdata.16 Kvantitativa 

studier, å sin sida, innebär studier som kan mätas eller värderas numeriskt till exempel genom 

enkäter.17 

En semistrukturerad intervju innebär en stor grad av flexibilitet vilket kan leda till nya 

infallsvinklar.18 Inför intervjun förbereds och sammanställs en intervjuguide med olika 

frågeteman om sådant som är tänkt att beröras under intervjun.19 Syftet med en 

semistrukturerad intervju är att ställa öppna frågor och låta respondenten själv berätta så 

mycket som möjligt.20 

2.1 Rättsdogmatik 

Rättsdogmatisk metod, även känd som juridisk metod, är en kvalitativ metod där författaren 

skapar sig en djupare förståelse för ett ämne genom att analysera juridiska texter och 

undersöka hur lagen är avsedd att tolkas. Metoden utgör tillsammans med bland annat 

rättssociologi en del av rättsvetenskap.21 Den används för att tolka rättskällor såsom lag, 

prejudikat, förarbeten, doktrin och sedvanor där värdet av tolkningen bedöms utifrån vilken 

typ av källa och hur den används i analys.22 

Studien fokuserar på avgöranden vad gäller brukningsvärd jordbruksmark samt betydelsen 

av innebörden i 3 kap. 4 § MB enligt tolkning från rättskällor och paragrafens samband med 

PBL. En del av studien omfattar ”de lege lata” vilket innebär om gällande rätt i ämnet.23 

Studien omfattar även kvalitativa undersökningar av bland annat myndighetsdokument och 

utredningar inom ämnet. 

 
14 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s.273 
15 Ibid s.278 
16 Ibid.s.280 
17 Ibid. s.207 
18 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. s.215 
19 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv s.101 
20 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. s.562-564 
21 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv s.105 
22 Ibid. s.111 
23 Ibid. s.116 
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2.2 Rättssociologi 

Rättssociologi kan beskrivas enligt Baier som kunskap om rätten genom ett utifrånperspektiv 

som studerar hur rätten tolkas av samhälle och utövare. Även hur rätten fungerar och 

påverkar medborgare, sociala och rättsliga normer. Kort sagt rättens roll i samhället.24 

Rättssociologi definieras enligt Baier av fyra områden. Två av dessa, kodifierad statsrätt (law in 

books också benämnd formell rätt) och sociala normer, hänvisar till hur en handling bör utföras i 

teorin med hänvisning till lag och sociala regler. Rättslig praxis (law in action) och social praxis 

visar däremot hur lag och sociala regler tillämpas i praktiken.25 

Kodifierad statsrätt, sociala normer, rättslig praxis och social praxis har en inbördes relation 

där varje område är sammanlänkat enligt ett visst mönster med utfall i flera olika nya 

relationer sinsemellan.26 Relationen mellan kodifierad statsrätt och rättslig praxis går att 

exemplifiera på följande sätt. Lagen ska följas men tolkning av hur den tillämpas sker i rättslig 

praxis. Avgöranden från Högsta domstolen (HD) innebär prejudikat vilket blir vägledande 

för rättstillämpningen i liknande mål. Även rättsfall som avgörs i Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD) kan vara betydande för framtida rättsfall om domen inte får 

överklagas till högsta instans eller att HD inte meddelar prövningstillstånd.27 

Ett sådant exempel på avgörande som påverkat bedömningen om brukningsvärd 

jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § MB i föreliggande studie är P 4087-15 från år 2016, vilket 

behandlas mer ingående under avsnitt 5.4.2. 

Rättslig praxis kan även ha en relation åt andra hållet mot den kodifierade statsrätten (formell 

rätt) genom att utfall i domstol kan antyda ett behov av ändrad lagstiftning för att lagen ska 

få avsedd effekt.28 Vad gäller samband och relation mellan social praxis och påverkan på 

rättslig praxis innehåller viss lagstiftning dispositiva paragrafer som är möjliga att avtala bort 

genom överenskommelse mellan parterna. Det kan handla om något som genom social 

praxis utförts på ett visst sätt under lång tid och därför blivit accepterad traditionell 

sedvänja.29 

Lagen kan också ha effekt på social praxis där påföljden leder till ett direkt anpassat beteende 

vilket också kan ha en omvänd effekt, där beteendet ger upphov till en förändrad lagstiftning. 

Social norm kan även påverka hur rättslig praxis utfaller beroende på samhällets syn i en viss 

fråga. Om till exempel ett visst ämne diskuteras flitigt i media eller aktualiseras på annat sätt 

via till exempel nya strategier eller riktlinjer, kan det orsaka en förändring kring tolkning och 

tillämpning av gällande rätt. En paragraf kan vara formulerad på precis samma sätt men ändå 

få en ny innebörd eller stärkt skydd i ny rättslig praxis.30 

 
24 Baier, Om rättssociologi s.9 
25 Baier, Om rättssociologi s.14-15 
26 Ibid. s.11 
27 Ibid. s.32-33 
28 Ibid. s.19 
29 Ibid. s.19 
30 Ibid. s.18-21 
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Lagtextens formulering ska ge möjlighet till tolkning och utveckling utan att lagen ska behöva 

stiftas på nytt. Med hjälp av förarbeten, rättspraxis och doktrin kan formuleringens syfte och 

bakgrund förtydliga hur lagen ska tolkas i ett avgörande.31 

De rättssociologiska metoder som används i studien är enkät och intervju. Studien omfattar 

en kvantitativ undersökning genom att skicka ut en enkät till samtliga kommuner och 

länsstyrelser i landet för att få en mer djupgående studie. Enkätundersökning ger 

myndighetsstatistik kring hur de upplever omfattning av exploatering när det gäller 

brukningsvärd jordbruksmark samt myndigheters möjlighet till påverkan. Studien omfattar 

även en kvalitativ metod i form av två intervjuer. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är inom vetenskapliga sammanhang ett annat ord för giltighet och beskriver 

huruvida det som är avsett att mätas verkligen mäts.32 Genom att i en undersökning ställa väl 

formulerade och tydliga frågor där utrymme för tolkning undviks fås en ökad validitet. Ett 

resultat av hög validitet innebär ett samlat resultat med likvärdiga svar utifrån samma 

undersökning.33 

Reliabilitet är inom vetenskapliga sammanhang ett annat ord för pålitlighet. Syftet med 

reliabilitet är att studien ska vara möjlig att göras om och upprepas. Hur pålitligt resultatet 

blir beror på upprepningen av ett och samma svar eller värde som undersökningen resulterar 

i.34 I en undersökning kan reliabiliteten ökas genom att ställda kontrollfrågor besvaras och 

det som är tänkt att undersökas besvaras ytterligare en gång. Resultat av hög reliabilitet 

innebär en svarsfrekvens med liknande och samlade värden.35 

2.4 Tillvägagångssätt 

Studien omfattar intervjuer, enkäter och en rättskällestudie där respektive tillvägagångsätt 

presenteras nedan. 

2.4.1 Intervjustudie 

Inför intervjun sammanställs en intervjuguide med olika frågeteman. Intervjuerna inleddes 

genom att beskriva ramarna för intervjun såsom, hur den var tänkt att genomföras och vad 

den var tänkt att användas till där också samtycke, godkännande och anonymitet togs upp. 

De frågor som diskuterades i intervjuerna var bland annat: 

• Den 10-gradiga klassificering av jordbruksmark från 1969, är den fortfarande aktuell? 

• Planeringsverktyg för värdering av jordbruksmark? 

 
31 Ibid. s.32 
32 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s.146 
33 Björklund och Paulsson Seminarieboken. s.60 
34 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s.146 
35 Björklund och Paulsson Seminarieboken. s.60 
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• Jordbruksmark som riksintresse? Eller är lösningen att skydd av jordbruksmark förs 

in i PBL där länsstyrelsen kan anta, ändra eller upphäva detaljplan om den inte 

tillgodoses? 

• Framtidsprognos, kommer exploatering av brukningsvärd jordbruksmark att fortgå? 

Urval 

Personer för intervjustudien baseras på respondenter med god kunskap inom ämnet. 

Respondent från Jordbruksverket intervjuas med syfte att utifrån ovannämnd frågeställning 

bland annat ta reda på mer om det planeringsverktyg som Jordbruksverket har som uppdrag 

att färdigställa under år 2020.36 Anders Larsson är en aktuell respondent på många sätt, med 

ett stort engagemang när det gäller bevarandet av jordbruksmark och syftet var att ta del av 

hans kunskap. 

Hantering av data 

Intervjuerna genomförs digitalt genom webbmöte. Under intervjuns gång turas författarna 

om att ställa frågor samt föra anteckningar. Med information från respondenterna kan 

författarnas teorier styrkas eller avfärdas. Transkribering och sammanställning av intervjuer 

görs därefter i nära anslutning till intervjutillfället.  

2.4.2 Enkätstudie 

Enkäter för studiens undersökning utformas i den webbaserade versionen av programmet 

Evasys som är ett program specialiserat på anonyma undersökningar. För att på ett enkelt 

sätt nå en stor mängd respondenter med kunskap inom ämnet fysisk planering används en 

webbaserad enkät. 

Som inspiration till enkätens utformning används Rapport 2013:35 från Jordbruksverket (se 

avsnitt 1.5.1). Den ansågs relevant då metoden bestod av bland annat en enkät som i stora 

delar motsvarade denna studies syfte och problemställning. 

Ett register med mejladresser till den centrala enheten hos alla Sveriges kommuner hämtades 

via Sveriges kommuner och regioner. Länsstyrelsens mejladresser till den centrala enheten 

samlades in manuellt via respektive hemsida. Samtliga enkäter sändes ut via mejl den 9 april 

med följebrev som informerar att alla svar garanteras anonymitet. Mejlet innehöll även en 

engångskod och länk till studiens webbaserade enkät med sista svarsdatum 30 april. Via en 

automatisk funktion i programmet sändes en påminnelse ut den 22 april till de som inte 

svarat. Den innehöll kompletterande information om att enkäten gick att förbise om svar 

redan lämnats och att frisvarsfält för kommentarer tyvärr var ur funktion. Följebrev återfinns 

i bilaga E. 

Enkätfrågorna omfattar fem kategorier: 

• Tätortsutveckling och exploatering av jordbruksmark 

• Hållbar utveckling och kunskap om jordbruksrelaterade intressen 

 
36 Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019. s. 30-31 
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• Rådgivning och planeringsunderlag 

• Orsak till exploatering av jordbruksmark 

• Åtgärder för att minska exploatering av jordbruksmark 

Till vissa frågor fanns frisvarsfält för kommentarer, svar redovisas i bilagorna C och D. Varje 

fråga har delfrågor med olika typ av svarsalternativ beroende på frågans kategori. Enkäten 

finns bifogad i bilaga A och bilaga B. 

Urval 

Urval för enkätstudien omfattar alla Sveriges 290 kommuner och landets 21 länsstyrelser, för 

att ge ett nationellt helhetsperspektiv. 

Hantering av data 

Inkommande data hanteras och sammanställs automatiskt av Evasys i en databas och 

presenteras vid avslutad insamling i PDF-format som sedan möjliggör utvärdering och 

analys. 

2.4.3 Rättskällestudie 

I studien har använts en rättsdogmatisk metod där författarna studerat rättskällor såsom 

förarbeten, lagtext samt avgöranden av rättsfall som för studien anses relevanta. 

För att hitta aktuella rättsfall som berör 3 kap. 4 § MB när det gäller brukningsvärd 

jordbruksmark används databasen JUNO. I databasen väljs ”praxis”, därefter väljs ”MÖD” i 

kategorin ”specialdomstolar”. ”Löpande avgöranden” markeras och begränsas inom rättsområden 

”fastighetsrätt” och ” jordbruk, jakt och fiske”. Val av årtal representeras till år 2016–2020 med 

sökord ”brukningsvärd jordbruksmark” och sorteras därefter enligt senast inkomna. Det gav 46 

avgöranden, varefter ett urval görs av de senast inkomna och 14 väljs ut vilka för studien 

anses vara intressanta. De behandlar brukningsvärd jordbruksmark och anger en begränsad 

möjlighet att exploatera genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. 

Avgöranden sorteras efter årtal för angiven dom i MÖD och efter kategorier. Granskning av 

valda avgöranden från MÖD visar på att de använder ett enhetligt sätt att tolka och bedöma 

3 kap. 4 § MB när det gäller brukningsvärda jordbruksmarken. MÖD hänvisar i domskäl 

tillbaka till avgörandet P 4087-15 från 1 april år 2016 vilket är återkommande i majoriteten 

av de 14 valda rättsfallen.37 Av 14 sammanfattade fall valdes sedan 6 stycken ut. Alla 14 

liknade varandra i tolkningen av brukningsvärd jordbruksmark, det ansågs därför inte finnas 

ett behov att referera alla i studien. 

Urval 

Urval av rättsfall redovisas kategorivis i studien som bakgrund till hur domstol tolkar 

3 kap. 4 § MB. Studien fokuserar på följande mål från MÖD utan inbördes ordning: 

P 4087-15, P 10815-17, P 1202-19, P 5876-18, P 4193-19 och P 8646-18. Se avsnitt 5.4.2 

för redogörelse av samtliga. 

 

 
37 Anders Larsson hänvisade under intervjun till MÖD P 4087-15 som deltagande sakkunnig 
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Hantering av data 

En sammanfattning av rättsfallen görs utifrån domskäl i de olika instansernas bedömning av 

brukningsvärd jordbruksmark. Därefter kategoriseras rättsfallen upp utifrån olika typer av 

tolkning där domstolen i viss ordningsföljd prövar definitionen av brukningsvärd 

jordbruksmark, se avsnitt 5.4.2. Ordningsföljden baseras utifrån yrkandet och om frågan 

gäller detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. 
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3 Jordbruksmark 

Den mark som används för jordbruksverksamhet klassas som jordbruksmark och är ett 

samlingsnamn för åkermark och betesmark. Definitionen kring vad som är jordbruksmark 

benämns i 12 kap. 7 § MB. För att klassas som åkermark ska marken användas eller vara 

tänkt att användas för växtodling eller bete, marken ska dessutom vara möjlig att plöja. Den 

mark som inte är lämplig att plöjas klassas som betesmark. Slåtteräng ingår i betesmark och 

är bevuxen med gräs, örter eller hävdad ljung som kan fungera som foder.38 Med 

brukningsvärd jordbruksmark avses sådan mark som är lämpad för jordbruksproduktion.39 

3.1 Jordbruksmarkens historia 

I början av 1700-talet var det främst adeln som ägde jord. Det var inte så vanligt att bönder 

ägde jord, men det förekom.40 Omkring 85 procent av jorden odlades och brukades av 

bönderna och utgjorde basen för försörjningen.41 

Agrara revolutionen är den omvandling som skedde av jordbruket och jordbrukssamhället 

under 1700- och 1800-talet. Den innebar stora förändringar för jordbruket och markägandet 

samt odlingssystem, redskapsteknik och odlingsväxter. Efterfrågan av jordbruksprodukter 

ökade i takt med folkökningen och stigande priser på livsmedel bidrog till vinstdrivande 

jordbruksverksamheter.42 

Storskiftet år 1757, var ett försök att samla ihop böndernas små åkerlappar till större och mer 

sammanhängande. ”Syftet med storskiftet var att varje delägare skulle få sina ägor utlagda i ett skifte 

eller så få som möjligt.” 43 Sveriges folkmängd var låg i början av 1700-talet, efter en tids krig 

och missväxt. Den kraftiga befolkningsökning som rådde ställde krav på 

jordbruksproduktionen och i ett försök att öka produktionen samlades böndernas små 

åkerlappar och slogs ihop till större. Korntalsmetoden infördes där den bästa åkern ansågs 

ge sjätte kornet i avkastning och innebar att åkerns avkastning var sex gånger större än den 

mängden säd som gick åt när jorden såddes. Sämre åker fick graderingsvärde fem, fyra, tre 

och så vidare. Varje delägare skulle få lika stor markandel före som efter skiftet där 

korntalsmetoden blev en modell i ett försök om rättvis uppdelning av jorden. Vid slutet av 

1700-talet hade storskiftet genomförts i nästan hela Sverige, bortsett från Dalarna och 

Gotland.44 

Enskiftet år 1803, innebar att varje bondes jord skulle föras ihop till ett sammanhängande 

större skifte. Vid enskifte såsom storskifte förekom graderingsförordning som var en 

 
38 Statistiska centralbyrån. Markanvändningen i Sverige. s.32 
39 Prop. 1985/86:3. s.158 
40 Myrdal, Landsbygden under 1700-talets första hälft. s.42 
41 Myrdal, Den agrara revolutionen. s.51 
42Myrdal, Det svenska jordbrukets historia. Den agrara stordriften stärks. s.211 
43 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s.160 
44 Ibid. s.160-161 
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bestämmelse om gradering av mark såsom åker, äng och odlingsbar mark graderades enligt 

1783 års förordning efter ”sjätte kornet”.45 

Rutger Maclean, Svaneholms slott i Skåne hade vid slutet av 1700-talet inspirerats av de 

skiftesreformer som genomförts i England och Danmark.46 Mclean blev först med att 

genomföra en stor omfördelning av marken genom att kartlägga sitt gods på Svaneholms 

slott. Varje gård fick ett skifte med sammanhängande mark med regelbunden form och mitt 

i varje gård uppfördes ett bostadshus. Resultatet av enskiftet av Svaneholms gods blev lyckat 

för jordbrukets utveckling, då jorden brukades intensivare och bönderna som före skiftet var 

fattiga fick det bättre ställt.47 

Laga skifte ersatte år 1827, både storskiftet och enskiftet. Avsikten med laga skiftet var att ur 

jordbrukssynpunkt få en lämplig ägoindelning. Laga skiftet innebar att gårdarna flyttades ut 

från byn och marken som ägdes samlades runt det egna bostadshuset, varje gård skulle vara 

placerad nära dess sammanhängande ägor. Hus flyttades ut från byn till de nya ägorna. Det 

var ett stort motstånd från bönderna då de tvingades flytta mot sin vilja.48 

De omfattande skiftesreformerna som genomfördes i Sverige under 1700- och 1800-talet 

medförde enorma förändring inom jordbruket med ökad produktion och modernisering. 

Bönderna kunde sköta jorden oberoende av varandra och sina grannar och ett större intresse 

uppstod bland bönderna om att förbättra och utöka det egna jordbruket. Under 1800-talet 

ökade arealen åkermark från omkring 850 000 hektar till mer än 3,5 miljoner hektar år 1900. 

Vilket motsvarar en ökning med 314 procent.49 

En ny graderingsmetod infördes, den bästa marken fick gradtalet ett. Mark med sämre jord 

tilldelades ett högre gradtal och så vidare.50  

I början av 1900-talet fick Sverige nya lagar, bland annat Jorddelningslagen (1926:326) (JDL) 

år 1926. År 1972 ersattes JDL av Fastighetsbildningslagen (FBL) och det var först då som 

Sverige fick en enhetlig fastighetsbildningslagstiftning.51 

3.2 Klassificering av jordbruksmark 

I Sverige gjordes år 1971 en klassificering av åkermark där jordgradering angavs i en tiogradig 

klassning. Marken klassades utifrån bördighet med bättre eller sämre produktionsförmåga. 

Avkastningsvärdet var baserat på den ekonomiska avkastningen utifrån skördestatistik från 

 
45 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning s.163 
46 Jonsson, Skiftesreformer i Sverige Stor-, en- och laga skifte. s.101 
47 Myrdal, Det svenska jordbrukets historia. Enskiftet och laga skiftet. s.286-288 

48 Myrdal, Det svenska jordbrukets historia. Sverige omkring år 1870. s.365 
49 Statistiska centralbyrån. Markanvändningen i Sverige. s.35 
50 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning s.164 
51 Ekbäck. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning – Om fastighetsbildningslagen m.ms. s.219 
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år 1969, där klass 10 gav det högsta graderingsvärdet. Jordgraderingsintervall anges som, klass 

1-3, klass 4-5, klass 6-7 samt klass 8-10.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordgraderingen skiljer åt i olika delar av landet. I Sveriges sydligaste delar klassas ofta jorden 

med graderingsvärdet 8–10, medan längre upp i landet klassas jord med ett lägre 

graderingsvärde. Jordar med lägre klassning kan med hjälp av modern bevattningsteknik ge 

lika god avkastning som lerjordar med högre klassning. De är dessutom mer lättarbetade men 

har i motsats till lerjordar med hög klassning förändrats till det sämre genom åren orsakad 

 
52 Länsstyrelsen Norrbotten. Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten.  s.3. 

Figur 1. Källa: Jordbruksverket, gradering av åkermark: Var finns klass 10 
jordarna? 
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av packningsskador.53 Oavsett om jordbruksmark är bete eller åker av låg eller hög klass anses 

all jordbruksmark som brukningsvärd enligt domstolsavgörande54, se avsnitt 5.4.2. 

År 2016 påbörjade Jordbruksverket ett uppdrag tillsammans med Boverket och 

länsstyrelserna att ta fram underlag kring bland annat jordbruksmarkens värde för att den 

inte enbart ska värderas efter markens avkastning.55 Kritik framförs angående den 10-gradiga 

klassningen där den generaliserar jordbruksmarken och gör den svår för kommuner att 

använda. Uppdraget utvecklades år 2019 för att ta fram en ny modell för värdering av 

jordbruksmark.56 

I miljömålsrådets57 åtgärdslista från år 2019 har en enkätundersökning till länsstyrelsen gjorts 

där det bland annat framgår att landets kommuner önskar ett bättre kunskaps- och 

planeringsunderlag vid planläggning av jordbruksmark. I intervju med kommunpolitiker 

framkommer önskemål om ett uppgraderat system för klassificering av jordbruksmark men 

även förslag till kompensationsåtgärder. De åtgärder som förslås ska bidra till att kommuner 

hanterar och värderar jordbruksmark i fysisk planering på liknande sätt oavsett var i landet 

kommunen är placerad.58 Ändring föreslås till en metod som är användbar såväl lokalt som 

regionalt där den ska ta hänsyn till flera faktorer som påverkar jordbruksmarkens värde mer 

än tidigare.59 

3.3 Jordbruksmarkareal 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) består Sverige av 41 miljoner hektar landyta. Statistik 

från år 2018 visar att det finns drygt 3 miljoner hektar jordbruksmark vilket motsvarar 8 

procent av den totala landytan. Av jordbruksmarken utgör 85 procent åkermark och 15 

procent betesmark/slåtteräng.60 

Andelen bebyggd mark är förhållandevis liten i relation till landets totala storlek och uppgår 

till 1,2 miljoner hektar. Transportinfrastruktur motsvarar 44 procent och bostäder drygt 37 

procent.61 Se vidare i figur 1. 

 
53 Länsstyrelsen Skåne. Hushållning med åkermark? Uppföljning av åkerexploatering i Skåne och Halland samt analys av 

planerad exploatering i Skåne. s.10-11 
54 MÖD P 4087-15 
55 Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016. s.66 
56 Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019. s.30 
57 Se avsnitt 3.4 om förklaring till miljömålsrådet 
58 Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019. s.31 
59 Ibid. s.30 
60 Jordbruksverket. Jordbruksstatistisk sammanställning 2019. Åkerarealens användning.  s.51 
61 Statistiska centralbyrån. Markanvändningen i Sverige s.6 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 15 

 

Figur 2. Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2019. s.31 

För att livsmedelskonsumtion ska kunna fortgå på samma sätt som idag och möta en ökad 

befolkningsmängd har utredningen Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en 

konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, SOU 2015:15, uppskattat att det krävs en 

arealökning av jordbruksmark. Från år 2012 till år 2030 krävs en ökning med 30 procent för 

foderproduktion motsvarande 300 000 hektar och 20 procent för djur- och växtproduktion 

motsvarande 200 000 hektar. Utredningen nämner att det finns tillräckligt med 

jordbruksmark idag men god hushållning och optimal användning av jordbruksmark bidrar 

till att bibehålla denna resurs även i fortsättningen.62 

3.3.1 Riksintresse 

Enligt statistik från SCB var år 2015, riksintressen om 20,6 miljoner hektar landareal skyddat 

vilket motsvarar drygt hälften av hela Sveriges landareal.63 

Riksintresse som begrepp finns omnämnt i samband med fysisk planering redan i förarbeten 

till 1947 års byggnadslag, enligt SOU 2015:99.64 Lagrådet föreslog en ändring av innebörden 

i begreppet från ”områden som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv” till ”områden som är av 

riksintresse” för att det inte skulle gå att misstolka.65 Formuleringen riksintresse innebär ett starkt 

skydd av mark- och vattenområden vilket kräver tydlig argumentation från kommunens sida 

för att motivera att ett sådant område ianspråktas i samband med planläggning. 

 
62 SOU 2015:15. s.49-50 
63 Statistiska centralbyrån. Markanvändningen i Sverige. s.156 
64 SOU 2015:99 II s.270 
65 Prop. 1985/86:3. s.27–28 
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Om riksintresse berörs vid planläggning ska kommunen samråda med berörd myndighet där 

varje enskilt ärende prövas enligt 2 § hushållningsförordningen (1998:896) som beskriver 

ansvarig myndighet inom respektive verksamhetsområde. Kommunen måste enlig 

4 kap. 1 § MB motivera att riksintresset inte påtagligt skadas för att få planlägga. Avsteg går 

att motivera om det innebär att en befintlig tätort eller det lokala näringslivets utveckling 

gynnas. 

I ett uttalande från riksdagen i betänkande BoU 1986/87:3 ansågs det inte som en lösning 

att jordbruksmarken skulle bli ett riksintresse. Det behövdes inte för att kommunernas 

planering redan behandlade jordbruksmark på ett tillfredställande sätt.66 

Enligt SOU 2015:99 har lagstiftningens skydd av riksintresse åstadkommit en ökad 

medvetenhet hos kommuner vilket bidragit till att jordbruksmarkens värden inte 

uppmärksammats i samma omfattning som för riksintressen. Utredningens förslag på att 

länsstyrelsens ska få tillsyn och ingripandemöjligheter när det gäller jordbruksmark gör att de 

inte anser det nödvändigt att jordbruksmark blir riksintresse.67 

3.4 Myndigheter inom sektorn 

Miljömålsrådet 

I Miljömålsrådet ingår 18 olika myndigheter som tillsammans arbetar för en långsiktig och 

hållbar utveckling. Länsstyrelsen är tillsammans med Boverket, Jordbruksverket och 

Naturvårdsverket en del av miljömålsrådet. Myndigheterna arbetar gemensamt för beslut om 

åtgärder för att uppnå miljömålen,68 se avsnitt 4.1. 

Jordbruksverket 

Jordbruksverket är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen ska verka för ett 

fungerande samhälle samt att lagstiftning efterföljs när det gäller produktion för mat, skydd 

av djur och växter. Jordbruksverket har ett nära samarbete med EU där Sverige tillsammans 

med övriga 28 medlemsländer har en gemensam jordbrukspolitik där samtliga har samma 

regler vad gäller jordbruk. Jordbruksverket ingår i miljömålsrådet och är en av de ansvarig 

för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.69 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll är bland annat att samråda med kommuner när det gäller översiktsplaner, 

fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov och 

förhandsbesked. Som tillsynsmyndighet ska de i efterhand granska kommuners beslut. De 

ska tillhandahålla planeringsunderlag samt granska, överpröva eller upphäva detaljplaner.  

  

 
66 Bostadsutskottets betänkande 1986/87:3. s.16-17 
67 Ibid. s.436 
68 Sveriges Miljömål. Miljömålsrådet. 
69 Jordbruksverket. Om jordbruksmark. 
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Länsstyrelsen är dessutom överklagandeinstans när det gäller bygglov och förhandsbesked s

amt viss bevakning av strandskydd. Länsstyrelsen ska också verka för att generationsmålet 

nås.70 

3.5 Kommunens fysiska planering och lagstiftning 

Kommunens fysiska planering styrs av PBL och avser hur mark- och vattenområden bör 

användas, var bebyggelse ska vara belägen samt dess utformning. Avvägning görs gällande 

enskilda och allmänna intressen. 

3.5.1 Översiktsplan 

Kommunens översiktsplan ska redovisas för hur mark- och vattenområden planeras 

långsiktigt. En översiktsplan ska vara aktuell och motsvara hela kommunens yta.71  Enligt 

2 kap.  4 § PBL är kommunens översiktsplan inte juridiskt bindande men den ska vara 

vägledande för detaljplanering och för hur bebyggelse och infrastruktur ska se ut i den fysiska 

planeringen. Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå hur kommunen avser att samordna och ta 

hänsyn till översiktsplanen med relevanta nationella- och regionala mål av betydelse för 

hållbar utveckling. 

Kommunen ska redovisa hur olika allmänna intressen vägs mot varandra vilket både 

2 kap. PBL och 3 kap. MB belyser vikten av och kommunen ska redovisa hur de avser att 

tillgodoses.72 

Enligt 3 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen, tillsammans med kommunen vara delaktig i 

planprocessen: 

”Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna 

intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och 

vattenområden, 

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

 4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det 

behövs från allmän synpunkt.” 

 
70Förordning med länsstyrelseinstruktion, 6§ 
71 Julstad Fastighetsindelning & markanvändning s.56 
72 Boverket, Översiktsplanens innehåll. 
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Innehållet i ovanstående punkter 3–5 återkommer även i länsstyrelsens granskningsyttrande, 

enligt 3 kap. 16 § PBL, där samma innehåll fördelats i 5 punkter där myndigheten enbart ska 

ange om något av dessa områden inte tillgodoses. 

3.5.2 Detaljplan 

Kommunen med sitt planmonopol bestämmer om, när och var planläggning ska ske. I 

detaljplanen regleras bebyggelse över mindre områden inom kommunen och visar mer i 

detalj vad som ska byggas och var. Vid samråd gällande detaljplan krävs att länsstyrelsen ska 

ges insyn och möjlighet att påverka planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL.73 Den bestämmelsen 

lyder: 

”Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 

gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

 4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen 

ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från 

allmän synpunkt.” 

 

I granskningsyttrande till detaljplan 5 kap. 22 § PBL, ska länsstyrelsen ge synpunkter på om 

kommunen inte beaktar innehållet i ovanstående punkter 3-5 med samma innebörd. 

Detaljplanen är juridiskt bindande och länsstyrelsen ska överpröva ett beslut om detaljplan 

och kan upphäva beslutet om planen inte tillgodoser bestämmelserna enligt 11 kap. 10 § PBL. 

I länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut har de möjlighet att ingripa inom följande 

grunder: ett riksintresse enligt MB inte efterföljs, statliga och mellankommunala intressen, 

miljökvalitetsnormer, strandskydd och olämplig bebyggelse. Punkterna har samma innehåll 

som nämns i samråd och granskningsyttrande för översiktsplan och detaljplan: 3 kap. 10 §, 

3 kap. 16 §, 5 kap. 14 § och 5 kap. 22 § PBL. 

  

 
73 Julstad Fastighetsindelning & markanvändning s.57 
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I 11 kap. 10 § PBL punkt 1-5 anges det som kallas länsstyrelsens fem ingripandegrunder: 

”När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat 

att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre 

veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte. 

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att  

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera 

kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller 

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.” 

 

Planeringskatalogen 

Enligt 3 kap. 10 § PBL och 3 kap. 11-12 §§ MB ska länsstyrelsen tillhandahålla 

planeringsunderlag. En planeringskatalog togs fram gemensamt av länsstyrelserna och 

Boverket74 och var färdig för användning år 2018. I syftet att underlätta kommunernas arbete 

med översiktsplaner och detaljplanplaner vid fysisk planering. Varje län har därmed tillgång 

till information i en nationell geodatakatalog istället för att behöva leta på varje myndighets 

egen plattform.75 

  

 
74 Planeringskatalog togs fram på uppdrag av regleringsbrev 49 år 2011 
75 Länsstyrelserna och Boverket. Planeringskatalogen. 
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4 Hållbar utveckling för jordbruksmark 

4.1 Sveriges miljömål 

I Sveriges miljömål ingår ett generationsmål, ett tjugotal etappmål samt 16 nationella 

miljökvalitetsmål. Det är främst två som har fokus på jordbruksmark, Ett rikt odlingslandskap 

och God bebyggd miljö. Sveriges miljömål beslutades av riksdagen år 1999 och ska vara 

vägledande för en hållbar utveckling. De ingår i miljöarbetet för att uppnå de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, se avsnitt 4.3. 

Generationsmålet  

Innebörden av generationsmålet är att Sverige ska lösa de miljöproblem som finns idag och 

inte lämna över dem till kommande generationer.76 Generationsmålet innebär bland annat 

en god hushållning med naturresurser, att biologisk mångfald natur- och kulturmiljön ska 

bevaras, främjas och användas på ett hållbart sätt. En viktig del är förvaltningen av Sveriges 

naturresurser för ett livskraftigt och hållbart jordbruk. Det är en förutsättning för att 

generationsmålet och ett flertal miljökvalitetsmål uppnås.77 

Miljömålsberedningen uttalar i SOU 2014:50 att brukandet av jordbruksmark är en 

förutsättning för att bibehålla värdet av den, om den inte brukas är den inte lika värdefull. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning anses det angeläget att jordbruksmark 

bevaras.78 

Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.79 Det 

är avgörande för brukandet av odlingslandskapet och är en förutsättning för att säkra Sveriges 

livsmedelsförsörjning nu och för kommande generationer. 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål beskrivs i proposition 2000/01:130: 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 

skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.”80 

Odlingslandskapet är en del av ekosystemet som påverkas i olika grad beroende på 

exploatering och markanvändning där den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna 

berörs.81 Enligt SOU 2020:17 är själva brukandet av marken och betesdjur avgörande för att 

bevara jordbruksmarkens värde och således uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.82 Många 

 
76 Naturvårdsverket. Generationsmålet. 
77 SOU 2014:50. s.110 
78 Ibid. s. 16 
79  Prop. 2000/01:130. s.226 
80 Ibid. s.148-149 
81 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. s 6 
82 SOU 2020:17 Grönt sparande. 2020. s.68 
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kommuner behöver utveckla sitt planarbete där avvägning av olika samhällsintressen görs 

samt att långsiktigt förvalta jordbruksmarken över tid.83 

God bebyggd miljö 

Boverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.84 

Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål enligt proposition 2000/01:130: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att 

miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation” 85 

Sveriges befolkningsökning leder till ett ökat bostadsbehov, där en möjlig lösning är 

förtätning av städer och tätorter. Resultatet blir ett minskat behov av transport och lösningen 

på många miljöproblem samt bland annat minskat i anspråkstagande och exploatering av 

jordbruksmark.86 

4.2 Livsmedelsstrategin 

Redan på 1980-talet nämner propositionen 1985/86:3 till NRL jordbruksmarkens betydelse 

för livsmedelsproduktion: ”Jordbruksmarken är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet.”87 Även i bostadsutskottets betänkande 1986/87:3 

förtydligas att jordbruksmarken är en begränsad resurs och att den även i framtiden bör få 

ett tillfredställande skydd med avsikt att trygga landets livsmedelsförsörjning.88 

År 2017 antogs en livsmedelsstrategi i Sverige för att få en ökad livsmedelsproduktion där 

politiken tillsammans med miljömål ska ge en hållbar utveckling.89 Handlingsplanen ska 

tillsammans med propositionen ”öka kunskaperna hos kommuner och länsstyrelser om hur 

jordbruksmark och jordbruksproduktion kan värderas vid tillämpning av miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser.” 90 Målet för strategin är satt till år 2030. Dokumentet nämner också 

jordbrukets miljöarbete, betydelse och möjlighet för att uppnå miljökvalitetsmålet och 

generationsmålet.91  

Propositionen 2016/17:104 anser att fysisk planering är viktig för att säkerställa 

jordbruksmark för produktion där ” bördighet bör behållas och utvecklas.”92 En remissinstans 

 
83 Sveriges Miljömål och Jordbruksverket. Saker kommuner kan göra. 
84 Prop. 2000/01:130 s.226 
85 Ibid. s.171 
86 Boverket. Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019. s.49 
87 Prop. 1985/86:3. s.53 
88 Bostadsutskottets betänkande 1986/87:3 s.16-17 
89 Prop. 2016/17:104. s.1 
90 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Regeringens handlingsplan. s.6 
91 Ibid s.3 
92 Prop. 2016/17:104 s.40 

https://data.riksdagen.se/fil/0C25C0B3-D038-45B4-B61D-12933E38D0%20s.16-17
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påpekar i propositionen att det finns stor risk ”att tillgången till mark blir begränsande i 

framtiden.”93 Regeringen påpekar att det är skillnad i produktionsresurs på olika platser men 

att där de är bra ”bör dessa bevaras, brukas och utvecklas för att ta tillvara möjligheten till resurseffektivt 

brukande och god produktivitet.”94 Propositionen hänvisar till Jordbruksverkets rapport 2013:35 

och brister när det gäller tillämpningen av 3 kap. 4 § MB vid exploatering av jordbruksmark 

och konstaterar därefter följande: ”Regeringen anser att det är otillfredsställande att lagstiftningen inte 

tillämpas på avsett sätt och att det behöver säkerställas att hänsyn tas till jordbruksmarken i den fysiska 

planeringen.”95 

Propositionen framhåller att kommun och myndighet ska ha ”goda kunskaper i 

jordbruksproduktionens behov och värden.” 96 Ett behov av ökad kunskap framgår av regeringens 

bedömning där hänsynstagande är viktigt i samband med fysisk planering och planläggning.97 

Propositionen berör även jordbruksmarken och produktionens betydelse för att uppnå flera 

av miljökvalitetsmålen bland annat ett rikt odlingslandskap. Den nämner även vikten av att 

marken brukas och används på ett sätt som bidrar till att bevara natur- och kulturvärden och 

där djurlivet inte påverkas.98 

4.3 Globala initiativ 

År 1987 presenterades en rapport av Brundtlandskommisionen med fokus på hållbar 

utveckling där status och innebörd i begreppet fick betydelse för fortsatt utveckling inom 

området. Fokus på hållbar utveckling och att inte lämna över problemen till kommande 

generationer är fortfarande något som är betydelsefullt och ett mål för nationella och globala 

initiativ vilket formulerades enligt följande:   

”We are not forecasting a future; we are serving a notice - an urgent notice based on the latest and best 

scientific evidence - that the time has come to take the decisions needed to secure the resources to sustain 

this and coming generations.” 99 

En handlingsplan kallad Agenda 21 antogs år 1992 i Rio de Janeiro med fokus på hållbar 

utveckling lokalt, regionalt och globalt. Hushållning med jordbruksmark omnämns under 

kapitel 14 som en viktig del att prioritera för att kunna möta en ökande befolkningsmängd, 

vilket uttrycks enligt följande i paragraf 14.3: ”The priority must be on maintaining and improving 

the capacity of the higher potential agricultural lands to support an expanding population.” 100 

 
93 Ibid. s.40 
94 Ibid. s.40 
95 Ibid. s.41 
96 Ibid. s.42 
97 Ibid. s.42 
98 Ibid. s.87 
99 Brundtland, G.H. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. s.11 
100United Nations, Sustainable Development. United Nations Conference on Environment & 

Development. AGENDA 21. s. paragraf 14.3. 
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År 2015 antogs 17 globala hållbarhetsmål av FN genom Agenda 2030 där Sverige har tagit 

fram en handlingsplan för att se till att målen uppnås. Den behandlar konkreta lösningar som 

är tänkt att underlätta processen och få Sverige att uppnå målen.101 

Mål 2 från Agenda 2030 berör jordbruksmarken och livsmedelsförsörjningen där Sverige ska 

uppnå målet tillsammans med EU:s gemensamma politik och anpassning för att bidra till en 

förbättrad mark- och jordkvalité.102 För att uppnå målen belyser Agenda 2030 vikten av att 

omsätta visioner och mål i praktiken.103 

  

 
101 Regeringskansliet, Handlingsplan för agenda 2030, 2018-2020. s.6 
102 Ibid. s.13 
103 Regeringskansliet. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. s.14 
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5 Förarbeten och praxis 

Kapitlet behandlar förarbeten och berörda paragrafer enligt lagstiftningen i plan- och 

bygglagen och miljöbalken samt praxis och tolkning av 3 kap. 4 § MB. 

 

5.1 Förarbeten till miljöbalken 

I 3 kap. 4 § MB uttrycks några av studiens mest centrala bestämmelser: 

”Jord-och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.” 

Betydelsen och tolkningen av 3 kap. 4 § MB kan härledas tillbaka till föregångaren, lagen 

(1987:12) om hushållning med naturresurserna (NRL), vilken upphävdes år 1999 när MB 

trädde i kraft.  Lagkommentar till MB nämner propositionen 1985/86:3 till NRL som 

betydelsefull vad gäller tolkning av innebörden i paragrafen.104 

2 kap. 4 § NRL har motsvarighet i nuvarande 3 kap. 4 § MB med en snarlik formulering 

vilket uppmärksammas i SOU 2015:99 tillsammans med propositionens betydelse för att 

tolka formuleringens syfte.105 NRL trädde i kraft samtidigt som PBL år 1987 och motsvarade 

tidigare använda riktlinjer inom fysisk planering och var avsedd att samverka med PBL på 

ett tydligare sätt vid avvägningar mellan motstående intressen.106 Syftet med 2 kap. 4 § NRL 

var att ge jord- och skogsbruk ett särskilt skydd mot exploatering: 

”Lagens grundläggande syfte bör vara att främja en användning av naturresurserna som är förnuftigt 

för samhället vid en allsidig, samlad bedömning, både i ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. En 

naturresurslag som innehåller sådana grundläggande bestämmelser enligt min mening att främja väl 

genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön 

i övrigt.” 107 

Betydelsen av ekologiska, sociala och samhällsekonomiska intressen anges i propositionen 

1985/86:3 som en del att beakta i samband med avvägning.108 Begreppen används idag vid 

diskussion kring hållbar utveckling. Brundtland kommissionens rapport kom först 2 år efter 

propositionen vilket innebär att uttrycken användes redan innan definitionen för begreppet 

hållbar utveckling fick sin grund.109 

 
104 Bengtsson, Miljöbalken 
105 SOU 2015:99 II s.27 
106 Prop. 1985/86:3 s.12 
107 Ibid. s.14 
108 Ibid. s.14 
109 Brundtland, G.H. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. s.11 
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Propositionen förtydligar vad brukningsvärd innebär och hänvisar till ”läge, beskaffenhet och 

övriga förutsättningar lämpad för jordbruksproduktion”.110 Produktionsförmågan diskuteras även 

som en del att beakta i de fall där jordbruksmark blir aktuell att exploatera där det inte finns 

något annat alternativ. I avvägningen mellan till exempel två olika jordbruksmarksområden 

ska den ”biologiska produktionsförmågan” värdesättas.111 Klassificering och arrondering anges ha 

betydelse för det område där skyddet ska prioriteras.112 Kommunen ska inte behöva välja ett 

annat alternativ vid exploatering till vilket pris som helst utan propositionen hänvisar till att 

ordet tillfredställande i 3 kap. 4 § 2 st. MB innebär att alternativet ska vara ”tekniskt och 

funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig.”113 

I propositionen 1985/86:3 anges att jord- och skogsbruk är näringar av nationell betydelse. 

Lagrådsremissen114 till propositionen anger samma formulering. I samband med att NRL 

blev en del av nuvarande MB ansåg Lagrådet att näringar inte är skyddsvärda enligt balkens 

mening utan syftet är att skydda naturresurser ”som behöver tas i anspråk av näringarna”. 

Lagrådets förslag får bifall av regeringen och ordet näringar utgår därmed. Jord- och 

skogsbruk anges därmed som nationell betydelse och inte riksintresse som i övriga 3 kap. 5-

9 §§ MB.115 

Förklaringen finns i propositionen 1997/98:45 till MB som anger att riksdagen ansåg att 

”jordbruksmark och skogsmark inte borde ges ställning som riksintresse”.  De bedömde att det var 

tillräckligt med formuleringen ”nationell betydelse” för att hänsyn ska tas vid exploatering där 

avvägning och alternativ lokalisering krävs för att motivera ett ianspråktagande av 

jordbruksmark.116 

För att skapa en samordnad lagstiftning föreslogs i propositionen 1997/98:45 att NRL blir 

en del av den nya miljöbalken tillsammans med en rad andra miljö- och resurslagar.117 I 

samband med det här skriver regeringen att 2- och 3 kap. NRL ska behållas på samma sätt.  

”Någon ändring i sak av bestämmelserna skall inte göras”.118 Även här beskriver propositionen 

1997/98:45 betydelsen av ekologisk, social och ekonomisk utveckling där lagstiftningen 

genom avvägning ska bidra till en hållbar utveckling och långsiktig god hushållning.119 ”Genom 

bestämmelser från naturresurslagen anknyts lagstiftningen för markanvändning och samhällsbyggande varvid 

resursavvägningsprinciper integreras i balken.”120 

 
110 Prop. 1985/86:3 s.158 
111 Ibid. s.54 
112 Ibid. s.159 
113 Ibid. s.158 
114 Prop. 1997/98:45 III, Bilaga 8. s.151 
115 Prop. 1997/98:45 I. s.243 
116 Prop. 1997/98:45 II. s.31 
117 Prop. 1997/98:45 I. s.169 
118 Ibid. s239 
119 Ibid. s.169 
120 Ibid. s.168 
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Propositionen 1997/98:45 betonar vikten av lagstiftning för samhällsplanering som en 

”grundläggande betydelse” för att uppnå långsiktig god hushållning.121 Formuleringen 

återkommer även senare i dokumentet med ökad konkurrens som förklaring till varför 

betydelsen enligt regeringen har ökat.122 Kommunerna har enligt propositionen ett stort 

ansvar och en viktig roll genom fysisk planering för att tillgodose miljö och hushållning med 

mark- och vattenområden. Planering som berör 3- och 4 kap. MB kräver i likhet med tidigare 

lagstiftning en avvägning och lämplighetsbedömning utifrån ”beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov.”123 När det gäller införandet av NRL som en del av MB och den nya 

motsvarigheten i 3 kap. 4 § MB så anses det i propositionen att översiktsplanen är ett viktigt 

dokument av ”central betydelse” för vägledning och tillämpning.124 I praxis (se avsnitt 5.4.2) 

hänvisas det vanligtvis tillbaka till propositionerna vilket gör det viktigt att ha kunskap om 

båda. 

5.2 Förarbeten till plan- och bygglagen 

I 2 kap. 2 § PBL om allmänna och enskilda intressen, finns bestämmelser om 

lämplighetsbedömning vid exploatering: 

”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att 

mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 

synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 

i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.” 

I SOU 2014:50 påtalar Miljömålsberedningen brister i länsstyrelsens agerande kring 

exploatering av jordbruksmark och föreslår att det införs nya bestämmelser i 

3- och 5 kap. PBL. Innebörden av förslaget blir att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till 

översiktsplan och detaljplan ska ange om planen innebär att brukningsvärd jordbruksmark 

enligt 3 kap. 4 § MB berörs och därmed att samrådets synpunkter ej följs.125 

De brister som benämns i SOU 2014:50 när det gäller exploatering av jordbruksmark samt 

länsstyrelsens agerande påtalas även i SOU 2015:99. De hänvisar dessutom tillbaka till 

jordbruksverkets rapport 2013:35. 

I länsstyrelsens roll inom både rådgivning och tillsyn nämner SOU 2015:109 att tidigt 

deltagande i planprocessen är viktigt. Länsstyrelsens planunderlag och råd ska göra det 

möjligt för kommunen att undvika en överprövning av detaljplanen. I granskningsyttrande 

ska det enligt 5 kap. 22 § PBL framgå om planen inte har tillgodosett de 5 

ingripandegrunderna.126 I utredningen SOU 2015:109 togs fram en enkät där kommentarer 

framhöll att både kommun och byggherre behöver tydliga förutsättningar vad gäller 

 
121 Prop. 1997/98:45 I. s.174 
122 Ibid. s.179 
123 Ibid. s.573 
124 Ibid. s.242 
125 SOU 2014:50. s.93-95 
126 SOU 2015:109. s.131 
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länsstyrelsens invändningar för att inte förlänga eller fördyra planprocessen mer än 

nödvändigt.127 

Enligt propositionen 2019/20:52 som handlar om en utvecklad översiktsplanering, är det 

kommunens eget ansvar att ta hänsyn till varje enskilt fall om jordbruksmark är lämplig för 

exploatering eller inte. Brukningsvärd jordbruksmark prövas utifrån balkens begränsningar 

och den hänsyn som krävs.128 I propositionen anser regeringen att det inte behöver 

förtydligas mer att 2 kap. 2 § PBL hänvisar till hela 3 kap. MB och alla allmänna intressen för 

tillämpning vid fysisk planering och prövning.129 

Enligt propositionen 2019/20:52 ska länsstyrelsen ge råd om hela PBL vad gäller statliga 

intressen och har ansvar att redan tidigt i fysisk planering förhindra felaktig tillämpning. 

Rådgivning vid översiktsplanearbetet föreslås få samma omfattning som vid detaljplan där 

det sedan tidigare förespråkas att länsstyrelsen ska ge råd om tillämpning av 2 kap PBL och 

hela PBL. Propositionen påpekar även att råd om hela PBL endast behövs vid behov om 

allmän synpunkt berörs precis som i samråd vid detaljplan. Föreslagen lagändring berör 3 

kap. 10 § PBL och har börjat gälla 2020-04-01. 130 

Propositionen 2019/20:52 anser att granskningsyttrande i översiktsplaneprocessen endast 

ska innehålla synpunkter från länsstyrelsen när det gäller de granskningsgrunder som finns 

angivna i lagstiftning 3 kap. 16 § PBL för att motverka otydlighet. Granskningsyttrande 

redovisas tillsammans med översiktsplan men länsstyrelsen har fortfarande möjlighet att i 

annan skriftlig handling ge upplysning och information om allmänt intresse enligt PBL. 

Översiktsplanen ska underlätta kommande planering i en detaljplan eller bygglovsprövning 

där underrättelse om annan relevant lagstiftning kan underlätta genomförandet. 

Länsstyrelsen har enligt 3 kap. 4 § MB inte möjlighet att kommentera exploatering av 

jordbruksmark i granskningsyttrandet men det kan vara viktig information för kommunen.131 

5.3 Samband mellan MB och PBL 

Enligt lagkommentaren till miljöbalken är sambandet mellan PBL och MB att beslut enligt 2 

kap. 2 § PBL ska ta hänsyn till bland annat 3 kap. 1–8 §§ MB vad gäller grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. PBL har egna hänsynskrav om miljön 

vid fysisk planering och är en lagstiftning som gäller parallellt med MB om inget annat särskilt 

anges.132 

 
127 SOU 2015:109. s.136 
128 Prop. 2019/20:52. s.85 
129 Ibid. s.87 
130 Prop. 2019/20:52 s.102 
131 Ibid. s.106 
132 Bentgsson, Miljöbalken. 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 28 

5.4 Praxis om jordbruksmarkens bevarande 
Jordbruksmarkens bevarandevärde har uppskattningsvis stärkts genom en mängd rättsfall 

efter år 2016 där alla berör tolkningen av 3 kap. 4 § MB på likartat sätt. Studiens valda 

avgöranden i MÖD behandlar bostadsbyggnation i samband med detaljplan eller enskild 

byggnation utanför detaljplan i frågor som behandlar bygglov eller förhandsbesked. 

Studien fokuserar på följande mål utan inbördes ordning: P 4087-15, P 10815-17, P 1202-

19, P 5876-18, P 4193-19 och P 8646-18. 

5.4.1 Tolkning av brukningsvärd jordbruksmark 

I samtliga ovannämnda avgöranden hänvisar domstolen till innebörden av 3 kap. 4 § MB 

med ursprung i propositionen 1985/86:3. Tolkning kring formuleringen brukningsvärd 

jordbruksmark härleds även tillbaka till lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark.133 Om 

jordbruksmarken är brukningsvärd hänger ihop med markens produktionsförmåga. 

Markens lämplighet för produktion beror på dess läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar. Det innebär att varje enskild plats har förutsättningar vilka måste bedömas 

från fall till fall.134 

Jordbruksmark definieras i 12 kap. 7 § MB som åker och betesmark där det även omnämns 

att fastigheten ska vara taxerad som lantbruksenhet för att marken ska få ingå i definitionen. 

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) anger också vad åker och betesmark är i 2 kap. 4 §. 

Att ta i anspråk innebär att marken inte längre kan användas för produktion inom 

jordbruket utan istället exploateras till förmån för bostäder, vägar, industrier eller liknande. 

Den tas varaktigt ur produktion.135 

Väsentliga samhällsintressen är sådant som tillgodoser mångas behov såsom att planera för 

bostadsförsörjning, lokalisera bostäder och arbetsplatser i närheten av varandra för att 

underlätta förtätning, lösa tekniska försörjningssystem och även att tillgodose möjlighet till 

rekreation.136 

Allmän synpunkt syftar till att det måste ske en avvägning mellan enskilt och allmän intresse. 

Det allmännas intresse av att bevara jordbruksmark ur ett nationellt perspektiv måste vägas 

mot den enskildes intresse att till exempel söka förhandsbesked eller bygglov för byggnad. 

Frasen inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk syftar på att det alltid måste göras 

en alternativ lokalisering för att visa att det inte finns några andra bättre alternativ än 

jordbruksmark att använda. Lokaliseringen ska vara ”tekniskt och funktionellt lämplig samt 

ekonomiskt rimlig."137 

 
133 Prop. 1985/86:3. s.158 
134 Ibid. s.158 
135 Ibid. s.158 
136 Ibid. s.53 
137 Ibid. s.158 
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5.4.2 Praxis 

Avgöranden har sorterats efter följande kategorier där de markerats med understrykningar i 

texten: 

• Brukningsvärd jordbruksmark 

• Väsentligt samhällsintresse 

• Alternativ lokalisering 

• Betydelse för livsmedelsförsörjning 

• Avvägning mellan enskilt och allmänt intresse 

• Betydelse av taxering och plandokument 

I följande avsnitt sammanfattas avgöranden innehållande flera av ovanstående kategorier. 

Brukningsvärd jordbruksmark och väsentligt samhällsintresse 

Ett viktigt avgörande som omnämns i övervägande delen av alla studiens insamlade 

avgöranden är Mark- och miljööverdomstolens P 4087-15 från 1 april år 2016 vilket gäller 

ansökan om förhandsbesked om bygglov för bostadshus i Ystads kommun. I avgörandet 

har Jordbruksverket i yttrandet en förklaring till vad de tolkar som brukningsvärd 

jordbruksmark: 

”Jordbruksverkets uppfattning är att den mark en lantbrukare väljer att bruka är brukningsvärd.”  

I domskälet uttrycker MÖD att även betesmark är brukningsvärd jordbruksmark precis 

som åkermark: 

”Det som anförts innebär att även kultiverad betesmark som har förbättrats genom röjning eller 

tidigare varit åker och som utnyttjas som bete kan utgöra jordbruksmark. Av utredningen i målet 

framgår att den aktuella marken används för bete. Det framgår vidare att marken någon gång har 

röjts. Marken utgör därmed jordbruksmark. Vidare har länsstyrelsen bedömt att marken är 

jordbruksmark med hög bördighet och Jordbruksverket har klassificerat marken som brukningsvärd 

jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen finner mot denna bakgrund att den aktuella marken 

utgör sådan brukningsvärd jordbruksmark som avses i 3 kap. 4 § MB. ” 

Bakgrunden i avgörandet var ett positivt förhandsbesked som lämnats av Ystads kommun 

år 2013 vilket överklagades både av grannfastigheten och Länsstyrelsen i Skåne län. 

Avgörandet handlar om en nästan 400 kvm stor villa där det konstateras av MÖD att den 

enskilda bostaden inte är ett väsentligt samhällsintresse som åsidosätter jordbruksmarkens värden. 

Byggnaden som ansökan om förhandsbeskedet gällde skulle placeras på mark som var 

taxerad som åker och betesmark inom den obebyggda lantbruksenheten. 

För att konstatera om marken är brukningsvärd jordbruksmark gör domstolen först en 

bedömning om marken är jordbruksmark. Om den anses vara jordbruksmark kan de sedan 

avgöra om den är brukningsvärd. Markens beskaffenhet som jordbruksmark och om den är 

brukningsvärd diskuteras ingående i avgörandet av MÖD. Det är inte bara om den är åker 

eller betesmark som avgör om den går att räkna som jordbruksmark eller att den konstateras 

vara högsta klass 10 med hög bördighet enligt länsstyrelsen. Både kultiverad och naturlig 

mark konstateras vara jordbruksmark. I detta ärende benämns även begreppet kultiverad 
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betesmark vilket enligt MÖD innebär att marken används för bete och förbättras genom 

röjning. Kultiverad betesmark kan också vara en åker som nyttjas till bete. Marken i 

avgörandet utarrenderas till bete och har röjts. Den anses därmed vara jordbruksmark. 

Oavsett om jordbruksmarken brukas eller inte vid tillfället och oavsett om den är klassad 

som högproduktiv åkermark eller bete, konstaterar MÖD att det inte har betydelse vid 

bedömningen om marken är brukningsvärd eller inte i avgörandet. De tar även i beaktan 

jordbruksmarkens framtida produktionsförmågan och det eventuella behovet av 

jordbruksmark som kan uppstå. MÖD anser i avgörandet att jordbruksmarken med stöd 

av Jordbruksverkets och länsstyrelsens bedömning, tillsammans med de andra kriterier som 

uppfylls att den inte kan vara annat än brukningsvärd. 

Översiktsplanen bedöms i varje enskilt fall, berört område i avgörandet finns angivet som 

jordbruksmark vilket tillsammans med övriga skäl bidrar till att byggnation inte är lämplig. 

Även om översiktsplanen inte är juridisk bindande kan den vara vägledande vid beslut som 

rör detaljplan, förhandsbesked eller bygglov tillsammans med övriga prövningar enligt 3 kap. 

4 § MB. 

Det konstateras även av MÖD att det ”aldrig är” ett väsentligt samhällsintresse med en enskild 

bostad. 

MÖD ansåg att marken var brukningsvärd jordbruksmark och förtydligade att: ”Begreppet 

brukningsvärd jordbruksmark ska tolkas och tillämpas enhetligt när det gäller all mark i Sverige .” 

Förhandsbesked för bygglov av enbostadshuset nekas av MÖD. 

Alternativ lokalisering, allmänt och enskilt intresse 

Vad gäller alternativ lokalisering vid bygglov omnämns det i Mark- och miljööverdomstolens 

P 1202-19, där bygglov sökts för kombinerad restaurang och växthus. Dom meddelad 

2019-10-23. 

I ÖP var platsen angiven som ”utredningsområde” och jordbruksmarken var klassad som 8-

10. Verksamheten skulle placeras på jordbruksmark vilken är en del av Trelleborgs 

kommuns jordbruksfastighet. Sökanden ansåg att de tillsammans med kommunen hade 

prövat alternativ lokalisering men inte hittat någon bättre plats. De fick först godkänt 

bygglov men länsstyrelsen överklagade det. MMD höll med länsstyrelsen om att det 

allmänna intresset att bevara den brukningsbara jordbruksmarken väger tyngre än det enskilda 

intresset. 

MÖD ansåg det möjligt att välja annan plats för sökt åtgärd och avslog bygglovet till 

jordbruksmarkens fördel. 

Ett annat avgörande som nämner alternativ lokalisering men i samband med detaljplan är 

Mark- och miljööverdomstolens P 5876-18 i Värmdö kommun, meddelad dom 2019-03-

19. 
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Kommunens första detaljplan upphävdes i MMD år 2015 och de fick inte 

prövningstillstånd av MÖD. I ett omarbetat förslag som antogs år 2017 berörs ca 10 

procent åkermark i detaljplanen. 

MMD anser att det är brukningsvärd jordbruksmark men att det inte är tillräcklig mycket 

som berörs för att upphäva detaljplanen. Bebyggelsen blir en begränsad komplettering som 

endast ”i obetydlig mån” påverkar jordbruksmarken. 

MÖD anser att bostadsförsörjningen visserligen faller under ett sådant väsentligt 

samhällsintresse som anges i 3 kap. 4 § MB men att kommunen inte prövat andra 

lokaliseringsalternativ för bebyggelsen. ”Kommunen har därmed inte visat att lokaliseringen är tillåten 

enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken.”  

Detaljplanen upphävs av MÖD. 

Livsmedelsförsörjning 

Livsmedelsförsörjningen är ett annat perspektiv på nytta som motiveras av domstol vad 

gäller att vara restriktiv med att exploatera jordbruksmark. Det visar flera rättsfall på bland 

annat Mark- och miljööverdomstolens P 4193-19 där dom meddelades 2019-11-08. 

Avgörandet handlar om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten Kungsberga 4:10 i Ekerö kommun. Marken där förhandsbesked önskas för 

byggnation bedöms vara jordbruksmark. MÖD motiverar jordbruksmarken som viktig ur 

ett långsiktigt perspektiv där den anses vara en begränsad resurs med avgörande betydelse för 

att trygga livsmedelsförsörjningen i landet. I rättsfallet har även ÖP angett en restriktiv hållning 

till byggnation på jordbruksmark vilket MÖD också anger i domskälet. 

Förhandsbesked nekas. 

I Borlänge kommun i avgörande Mark- och miljööverdomstolens P 8646-18 med meddelad 

dom 2019-01-11, fastslås också möjligheten till livsmedelsförsörjning som en viktigt del att ta 

hänsyn till. Avgörandet diskuterar även brukningsvärd jordbruksmark. Saken gäller 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och en eventuell hästgård. 

MÖD har uttalat att jordbruksmark är brukningsvärd oavsett hur den brukas i nuläget och 

den är brukningsvärd trots olämplig arrondering. Det har inte någon betydelse om det är 

betes- eller åkermark som berörs. MMD konstaterar i domskäl: 

” Det aktuella skiftet omfattar knappt 1 ha och har under senare år använts som betesmark. Den 

brukade marken är uppdelad i två enheter som avskiljs av en trädbeväxt impedimentkulle. 

Markens läge talar emot att skiftet lämpar sig för ett rationellt jordbruk, men den olämpliga 

arronderingen utesluter inte att marken kan betraktas som brukningsvärd jordbruksmark i det 

långsiktiga perspektiv som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken.” 

MMD har samma motivering som i tidigare nämnda mål när det gäller 

livsmedelsförsörjningen. 

MÖD anser i domskäl precis som tidigare instans MMD att marken är brukningsvärd: 

https://juno-nj-se.ezproxy.server.hv.se/document/abs/SFS1998-0808_K3_P4_S2
https://juno-nj-se.ezproxy.server.hv.se/document/abs/SFS1998-0808_K3_P4
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”Det aktuella skiftet är relativt litet och långsmalt. Det är beläget i ett område med i huvudsak 

jordbruksmark. Redan av den anledningen att marken idag används för bete och därigenom brukas 

aktivt anses den vara brukningsvärd jordbruksmark.” 

Marken bedöms i MÖD vara brukningsvärd jordbruksmark genom det bete som brukas 

aktivt. Att bygga ett enbostadshus anses inte vara ett väsentligt samhällsintresse och det 

långsiktiga perspektivet vad gäller bevarande av jordbruksmark påpekas. Det allmänna intresset 

att bevara jordbruksmarken väger tyngre än det enskilda intresset. 

Förhandsbesked nekas. 

Betydelsen av taxering och plandokument 

I Mark- och miljööverdomstolens P 10815-17, dom meddelad 2018-11-07, fastslås att 

översiktsplan (ÖP) inte är avgörande vid bedömning när det gäller om bygglov kan tillåtas. 

Bygglov nekades först av nämnden till följd av att ÖP och fördjupad översiktsplan (FÖP) 

anger platsen som brukningsvärd jordbruksmark. Även om platsen är angiven som 

jordbruksmark i planen betyder inte det att den enskilda fastigheten består av 

jordbruksmark. 

MMD konstaterade att länsstyrelsens bedömning är godtagbar vad gäller att marken inte 

är jordbruksmark, eftersom fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark. 

Hänvisning när det gäller tolkning av begreppet jordbruksmark görs till 12 kap. 7 § MB. 

MÖD hänvisar till samma bedömning som MMD och länsstyrelsen och anser också att 

fastigheten måste vara taxerad som lantbruksenhet för att det ska vara frågan om 

jordbruksmark enligt definitionen. De anger också att ÖP eller FÖP inte har någon betydelse i 

målet utan det är komplettering av bebyggelsen och det enskilda intresset som väger tyngre 

än det allmänna intresset med hänvisning till 2 kap. PBL. 

Bygglov medges därför. 
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av intervjustudien och enkätstudien. Avsnittet behandlar: vad 

som kan ge en förändrad bild när det gäller skydd och exploatering av jordbruksmark, hur 

mycket jordbruksmark som uppskattas exploateras till år 2030 och jordbruksmarkens 

betydelse för en hållbar utveckling och livsmedelsförsörjning. 

6.1 Intervjustudie 

6.1.1 Expert 1 

Anders Larsson, Agr. Dr (lektor). Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, 

planering och förvaltning. Arbetar som forskare via SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 

Alnarp 

Den 10-gradiga klassificering av jordbruksmark från 1969, är den fortfarande aktuell? 

Larsson beskriver att han är kluven vad gäller klassning av jordbruksmark, så länge vi inte 

har något annat finns det ingen anledning att ta bort den. All jordbruksmark är brukningsvärd 

och behöver skyddas. En lite sämre klassad jord kan vara mer produktiv för till exempel 

odling av potatis och morötter, till skillnad från tung lerjord med hög klassning som kan ge 

mycket spannmålsskörd. Klassningen var från början en försäkringsskala om hur mycket 

försäkringspengar man skulle få om det till exempel hände något med markerna.  

Planeringsverktyg för värdering av jordbruksmark? 

Någon slags rådgivning till kommuner vore bra. Larsson berättar om ett stödverktyg 

framtaget tillsammans med Jordbruksverket. Det innehåller korta och enkla instruktioner om 

hur kommuner kan agera i sin bedömning vid planläggning.138 

Jordbruksmark som riksintresse i MB? Eller är lösningen att skydd av jordbruksmark 

förs in i PBL där länsstyrelsen kan anta, ändra eller upphäva detaljplan om den inte 

tillgodoses? 

Enligt Larsson vore en början att kalla jordbruksmarken för riksintresse så att den kom med 

i länsstyrelsens hantering. Länsstyrelsen har endast möjlighet att överpröva detaljplaner på få 

grunder och överklaga detaljplaner kan bara göras av föreningar och sakägare och om ingen 

överklagar finns det ingen som kontrollerar planprocessen. En lösning vore att olika typer 

av planfrågor beslutas på olika nivåer, vissa frågor skulle behöva komma upp från kommunal 

nivå till regional eller nationell. 

En intressant aspekt enligt Larsson gällande jordbruksmark och ökat skydd av denna är att 

det inte utgör en partipolitisk fråga i Sverige, utan det handlar om engagerade och intressanta 

individer från många olika partier, över blockgränserna, vilket på sätt och vis är bra, men det 

gör det svårare att till exempel få igenom riksdagsbeslut. Bland de kommuner som vill och 

försöker, blir det ändå ofta jordbruksmark som exploateras eftersom det är svårt att hitta 

 
138 Jordbruksverket, Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden -ett stödverktyg 
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andra lokaliseringsalternativ. Larsson anger som förslag att exploatering främst ska ske på 

redan hårdgjord yta istället för på jordbruksmark eftersom vi i Sverige bor förhållandevis 

rymligt jämfört med andra länder. 

Framtidsprognos, kommer exploatering av brukningsvärd jordbruksmark att fortgå? 

I intervjun hänvisar Larsson till ett avgörande från MÖD om bygglov för ett bostadshus där 

han deltog som sakkunnig. Jordbruksverket var också delaktiga i målet.139 Det blev ett första 

prejudicerande ärende om hur domstolen tolkar brukningsvärd jordbruksmark och vad som 

är ett väsentligt allmänt intresse. Rättsläget kan göra att exploateringstakten minskar även om 

den kanske inte minskar i den mån det skulle behövas. 

6.1.2 Expert 2 

Respondent från Jordbruksverket. 

Den 10-gradiga klassificeringen av jordbruksmark från 1969, är den fortfarande 

aktuell? 

Respondenten beskriver att värdering av jordbruksmark är väldigt svårt, den gamla 10-

gradiga klassificeringen används på lokal nivå för att avgöra om mark ska bebyggas eller inte. 

På kommunal nivå är klassificeringen inte tillämplig men är berättigad ur ett nationellt 

perspektiv. Det finns ett antal domar från MÖD där brukningsvärd jordbruksmark 

definierats som all mark som brukas. Så klassningen spelar ingen roll i sammanhanget. 

Planeringsverktyg för värdering av jordbruksmark  

Respondenten berättar om en ny planeringsmodell som nästan är färdig, den består av 

underlag till kommunerna som ska underlätta deras bedömning i beslutsprocessen. 

Underlagen finns redan tillgängliga i Planeringskatalogen. Ambitionen är att 

planeringsunderlaget ska användas i både ÖP och DP skedet. Respondenten berättar att 

modellen ännu inte är testad och utfallet återstår att se, men förhoppningen är att den ska 

vara klar under år 2020. 

Jordbruksmark som riksintresse i MB? Eller är lösningen att skydd av jordbruksmark 

förs in i PBL där länsstyrelsen kan anta, ändra eller upphäva detaljplan om den inte 

tillgodoses? 

Det är enligt respondenten inte en lösning att ange jordbruksmarken som riksintresse för att 

exploatering av jordbruksmark ska minska. Respondenten berättar att regeringen i början av 

året gick ut med att antalet riksintresse behöver minskas i antal. Om jordbruksmarken skulle 

bli klassad som riksintresse skulle inte all jordbruksmark omfattas, utan endast delar av den. 

Avvägning skulle krävas om vilka delar som skulle klassas som riksintresse och vilka inte. 

Ett grundförslag från Jordbruksverket och som en lösning på vägen vore att ge länsstyrelsen 

chans att överpröva detaljplaner som rör exploatering av jordbruksmark via PBL. 

 
139 P 4087-15 
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Framtidsprognos, kommer exploatering av brukningsvärd jordbruksmark att fortgå? 

Respondenten svarar att prognosen framöver är att exploatering av jordbruksmark kommer 

att fortgå. Jordbruksverket gör uppföljningar var femte år och nästa år 2021 görs ny 

uppföljning. 

 

6.2 Enkätstudie 

Totalt svarade 86 av 290 kommuner på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent. 

Enkäten finns i bilaga A. Den andra enkäten besvarade 8 av 21 länsstyrelser vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 38 procent. Enkäten finns i bilaga B. De frisvarskommentarer som 

inkom till frågorna 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 5.1 har sammanställts och finns i bilaga C respektive 

bilaga D. 

6.2.1 Fråga 1. 

Delfrågorna 1.1 och 1.2 anger en uppskattad yta att exploatera fram till år 2030. Svaren från 

kommunerna visas i figur 2 med förväntad yta totalt i hektar att exploatera och figur 3 visar 

hur stor andel jordbruksmark som berörs av den angivna ytan i figur 2. 

I svaren på fråga 1.1 anger 75,3 procent av totalt 85 svarande kommuner att de planerar att 

exploatera vid tätorter fram till år 2030 och den totala ytan motsvarar i genomsnitt 386 

hektar se figur 3. 

 

 

Figur 3. Källa: Enkät till kommun. Fråga 1.1. Figuren visar kommuners förväntade exploatering nära tätorter. 
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I svaren på fråga 1.2. anger 69,8 procent av totalt 86 svarande kommuner att jordbruksmark 

berörs i samband med exploatering av tätort där total andel jordbruksmark av ytan kring 

tätort motsvarar i genomsnitt 30 procent. Se diagram i figur 4. 

 

Figur 4. Källa: Enkät till kommun. Fråga 1.2. Figuren visar hur mycket jordbruksmark som berörs av tidigare 
angiven yta att exploatera. 

Anledningen till att majoriteten av kommunerna svarat att de ska exploatera på 

jordbruksmark beror till stor del på att det är jordbruksmark som angränsar till tätorterna. 

En kommentar när det gäller fråga 1 handlar om svårigheten för kommunen att bedöma hur 

mycket jordbruksmark som berörs av exploatering: 

”I staden är huvudinriktningen att inte använda jordbruksmark för exploatering. På grund av 

politiska prioriteringar gör staden det ändå, men det är sällan. Det går inte att svara på hur mycket 

jordbruksmark vi kommer ta i anspråk fram till 2030. Det mesta som kommer byggas kommer ske 

inom redan exploaterade områden. Men översiktsplanen anger så kallade utbredningsområden, som 

ligger utanför redan utbyggda områden, som kan komma att tas i anspråk för utbyggnad om 

politikerna vill det - men det kräver mycket planering och utbyggnad av infrastruktur/kollektivtrafik. 

Delar av det kan vara på det som nu är jordbruksmark - men om, när och hur går alltså inte att 

svara på idag.” 

Av 8 svarande av totalt 21 länsstyrelser anger alla i fråga 1.1 svarsalternativ vet ej och 

majoriteten (71,4 procent) anger svarsalternativet vet ej även i fråga 1.2. 
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6.2.2 Fråga 2 

Delfrågorna 2.1-2.10 handlar om hållbar utveckling och kunskap när det gäller att bedöma 

värdet hos olika jordbruksrelaterade intressen som kan bli aktuella att ta hänsyn till vid fysisk 

planering. Frågan är uppdelad i 10 delfrågor vilka berör olika intressen. Svarsalternativen är 

utformade enligt alternativ 1-5, där 1 motsvarar ingen kunskap, alternativ 3 motsvarar medelgod 

kunskap och alternativ motsvarar 5 god kunskap. Se stapeldiagram i figur 5. 

 

Figur 5. Källa: Enkät till kommun. Fråga 2. Färgerna motsvarar skala 1-5 där 1 motsvarar ingen kunskap, 3 
motsvarar medelgod kunskap och 5 motsvarar god kunskap. Figuren visar uppskattad kunskapsnivå när det gäller 
att bedöma värdet av olika intressen som är relaterade till jordbruksmark och hållbar utveckling. 

Kunskapsnivån hos kommunerna anges enligt svarsalternativ 3 medelgod till 5 god i nästan varje 

delfråga. Delfråga 2.5 särskiljer där kunskapen att ”bedöma värdet av livsmedelsproduktion” 

markerats något lägre än övriga med svarsalternativ 2 (24,7 procent) och svarsalternativ 3 

(34,1 procent). 

En viss försiktighet ska beaktas vid mätning av kunskap som är en kvalitativ uppfattning i en 

kvantitativ form. En kommun uttrycker i kommentarsfältet att det görs skillnad på kunskap 

och de beslut som tas: 

” Det är skillnad i vilken kunskap som finns inom den kommunala organisationen och vilka beslut 

som sedan tas när det gäller exploatering. Hög kunskapsnivå inom tjänstemannaorganisationen är 

inte samma sak som att beslut tas med hänsyn till denna kunskap.” 

Kommunerna själva uppskattar en högre kunskapsnivå generellt på varje svarsalternativ än 

vad länsstyrelsen gör. Svarsalternativ 3 medelgod kunskap är det svarsalternativ som markerats 

flest gånger av länsstyrelsen i alla delfrågor. Delfråga 2.5. utmärktes mer än de övriga när det 

gäller ”hur stor kunskap har kommunerna inom länet för att bedöma värdet av livsmedelsproduktion” där 
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länsstyrelsens bedömde att kommunerna hamnade på en lägre skala av kunskapsnivå. Flest 

markerade svarsalternativ var 2 (50 procent) och därefter svarsalternativ 3 (37,5 procent). 

En länsstyrelse uttryckte att frågeställningen är komplex vad gäller att uppskatta kommuners 

kunskap och de beslut som tas när det gäller fysisk planering och svårigheten att avgöra 

kunskap då alla alternativ inte måste tas upp i plandokument: 

” Det är inte lätt för länsstyrelsen att svara på hur kommunernas kompetens ser ut. Vi ser ju bara 

de kompetenser som får ta plats i plandokumenten, och det är ofta hårt sållat till det som lagen kräver 

(med s.k. ”skall-krav”) mer än vad lagen önskar (genom s.k. ”bör-krav”). Vi tror att det ofta kan 

finnas kompetens inom kommunen för i princip samtliga frågor, men att resursen att faktiskt få 

arbeta med frågan så att den hanteras och uttrycks inom ramen för ett planarbete, är sannolikt ofta 

mindre. Av den anledningen kunde jag bara svara mittenalternativet på allt.” 

6.2.3 Fråga 3  

Delfrågorna 3.1 och 3.2 handlar om länsstyrelsens resurser vid rådgivning om avvägning 

mellan andra samhällsintressen jämfört med jordbruksmark, där länsstyrelsen ska 

tillhandahålla planeringsunderlag till kommunen. Svarsalternativen som angavs i fråga 3.1 

och 3.2 var ja eller nej. Fråga 3.3 behandlar planeringskatalogen till kommunen och fanns 

därför endast med i kommunenkäten. Svarsalternativen i fråga 3.3 till kommunen var ja, nej 

eller känner inte till den. 

I svaren på fråga 3.1 anger drygt hälften (56,5 procent) av 85 svarande kommuner att 

länsstyrelsen har tillräckliga resurser för råd när det gäller avvägning. 

I svaren på fråga 3.2 anger drygt hälften (55,2 procent) av 83 svarande kommuner att det inte 

finns behov av några specifika resurser för att bedöma hur avvägning ska ske. Några 

kommuner som angav svarsalternativet ja kommenterade följande: 

”Det finns framförallt ett behov av tydligare vägledning och rättspraxis, inte någon specifik 

personresurs eller ekonomisk resurs.” 

”Det behövs mer stöd för att kunna göra lokaliseringsprövningar. Efter att länsstyrelsen tagit fram 

en livsmedelsstrategi har synen på jordbruksmarken men arbetet vad gäller avvägningar på regional 

nivå har halkat efter. Det saknas ett tillräckligt stöd för att kunna utföra bedömningar och man 

hänvisas till arbetet med den nya indelningen/klassificeringen av jordbruksmarken som kommer 

tidigast 2021. Samtidigt skiljer det sig i bedömningen av jordbruksmarken inom juridiken där domar 

från mark- och miljööverdomstolen ofta ställer väldigt höga krav för att få bygga på jordbruksmark 

till skillnad från mark och miljödomstolen.” 

I svaren på fråga 3.3. anger 57, 6 procent av 85 svarande kommuner att de använder 

planeringskatalogen i samband med fysisk planering och 10, 8 procent att de inte använder 

den. 
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Nästan en tredjedel (31,8 procent) svarade det tredje möjliga alternativet ”känner inte till den”. 

En kommun förtydligar angivet svar med följande kommentar: 

”Planeringskatalogen är ett bra initiativ och vi ser det som betydelsefullt. Det är alltid en utmaning 

när vilka underlag ska användas och på vilken nivå. Inom vissa ämnesområden finns det ett hav av 

underlag och då blir tolkningen en utmaning, andra gånger är det väldigt tomt eller gammalt. Det blir 

också tydligt hur olika länsstyrelser har olika kvalitet på sina underlag/täckningen. Hur påverkar 

det planeringssystemet lokalt?” 

En annan kommun kommenterar varför den inte används: 

”Kommunen använder inte planeringskatalogen. Den är svårhanterlig.” 

I svaren på fråga 3.1. anger länsstyrelsen att hälften har tillräckliga resurser för rådgivning till 

kommuner och hälften inte. 

I svaren på fråga 3.2. anger 75 procent av de 8 svarande länsstyrelserna att det finns behov 

av specifika resurser för att underlätta rådgivning till kommuner. En kommentar från en 

länsstyrelse lyder: 

”Vi har genomfört kunskapshöjande seminarium tillsammans med Jordbruksverket för länets 

planerare. Vi arbetar även med en vägledning om jordbruksmark och hur man hanterar 

jordbruksmark i planeringen. Jag uppfattar att det är flera län som arbetar med detta. Kommunerna 

som arbetar med nya översiktsplaner försöker också att uppmärksamma frågan sina nya 

översiktsplaner.” 

En annan länsstyrelse anger att de intar en aktiv rådgivande roll genom att dela information 

till kommunen om aktuellt läge kring jordbruksmark: 

”Övergripande kan sägas att vi och flera andra länsstyrelser arbetar mer aktivt med att ”tjata” om 

vikten av att planera för bibehållandet av jordbruksmark och hänvisar till hur miljöbalken är skriven 

samt hur domar där detaljplaner överklagats på frågan att jordbruksmark ianspråktas, har vunnit 

framgång.” 

6.2.4 Fråga 4  

Fråga 4 behandlar orsaker till exploatering av jordbruksmark och är uppdelad i tre delfrågor 

4.1–4.3 som alla är möjliga att besvara med max tre alternativ. Det innebär att den totala 

procentsatsen överstiger 100 procent, se figur 6. 
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Figur 6. Källa: Enkät till kommun och länsstyrelse. Fråga 4.1. Figuren visar olika orsaker till att jordbruksmark 
exploateras. 

Delfrågorna 4.1, 4.2 och 4.3. besvarade 86 av totalt 290 kommuner och 8 av 21 länsstyrelser. 

Svaren på fråga 4.1 från kommuner och länsstyrelser redovisas i stapeldiagram ovan i figur 

6. Den största orsaken till att jordbruksmark exploateras anges vara bostadsbebyggelse både 

av kommuner och länsstyrelser. Kommuner har angett småhus för permanentboende (61,6 

procent) följt av flerbostadshus (51,2 procent), och därefter industri- eller företagsetablering 

(44 procent) som de tre främsta orsakerna. Länsstyrelsen anger småhus för 

permanentboende (87,5 procent), industri- eller företagsetablering (62,5 procent) och 

vägbygge (37,5 procent) som de tre främsta orsakerna till att jordbruksmark behöver 

exploateras fram till år 2030. 

Fråga 4.2 belyser varför kommuner inte kan använda annan mark istället för jordbruksmark 

för exploatering. 

Av 12 svarsalternativ är det framförallt fyra alternativ som särskiljer från de andra. 

• Annan mark inte lämplig ur pendlings eller transportsynpunkt (32,6 procent) 

• För höga natur- eller rekreationsvärden på annan mark (29,1 procent) 

• Jordbruksfastigheter lämpliga för exploatering redan i kommunal ägo (25,6 procent) 

• Den anvisade jordbruksmarken har specifikt efterfrågats (23,3 procent) 

Svarsalternativet ingen jordbruksmark har, eller planeras att exploateras mellan år 2013 och 2030 

valdes av 18,6 procent. 
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När det gäller svarsalternativet annat valdes det av 17, 4 procent av kommunerna. En 

kommentar inkom enligt följande: 

” Jordbruksmark som finns inom tätorterna och inom de största byarna ligger inom redan etablerade 

VA-områden (verksamhetsområden). Dvs, det är även tillgången till infrastruktur som styr vilken 

mark som kommunen önskar ta i anspråk, inte främst för att det är ”platt mark”. Infrastruktur, 

pendling/transport, annan bebyggelse osv har stor betydelse när vi planerar för framtida 

bostadsområden.” 

På fråga 4.2 angav länsstyrelser följande alternativ till varför kommuner exploaterar på 

jordbruksmark och inte på annan mark: 

• Billigare att exploatera jordbruksmark än annan mark (37,5 procent) 

• Den anvisade jordbruksmarken har specifikt efterfrågats (37,5 procent) 

Svarsalternativen skyddade områden på annan mark, för höga natur- eller rekreationsvärden på annan 

mark, jordbruksfastigheter lämpliga för exploatering redan i kommunal ägo och annan mark inte lämplig 

ur pendlings eller transportsynpunkt fick vardera 25 procent. 

Största skillnaden i fråga 4.2 är kommuners och länsstyrelsens olika angivna svar där 

kommuner anser i viss mån att de inte kommer att exploatera på jordbruksmark medan 

länsstyrelsen enbart anger svarsalternativ som innebär att jordbruksmark exploateras. 

Fråga 4.3 behandlar vilka orsaker kommuner och länsstyrelser anser viktiga för att bevara 

jordbruksmark. Både kommun och länsstyrelse svarade att den främsta orsaken för att bevara 

jordbruksmark är framtida livsmedelsförsörjning. Se figur 7. 
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Figur 7. Källa: Enkät till kommun och länsstyrelse. Fråga 4.3. Figuren visar vad kommuner och länsstyrelser anser 
vara de viktigaste orsakerna för att bevara jordbruksmark. 

I svaren på fråga 4.3 anges ”jordbruksmarkens betydelse för framtida livsmedelsförsörjning” som den 

främsta orsaken för att bevara jordbruksmark av både kommuner (86 procent) och 

länsstyrelser (87,5 procent). Därefter anges ”jordbruksmarkens landskapsbild” (51,2 procent) och 

”jordbruksmarkens biologiska mångfald” (43 procent) av kommuner.  

Länsstyrelsen anger jordbruksmarkens landskapsbild, biologisk mångfald och ”jordbruksmarkens 

kulturhistoriska värde” på en delad andraplats (25 procent). 

En kommentar från länsstyrelsen berörde ämnet: 

”Sannolikt behöver frågan styras tydligare i lag och att underlag för planering blir bättre. Med 

upprustning av civilt försvar torde landets självförsörjningsgrad vara av vikt (då den sjunkit kraftigt 

de senaste årtiondena) och om frågan kopplas till försvar kan den sannolikt skärpas. Men det kräver 

ju också att det finns jordbrukare som tar hand om marken…” 

I kommentar från en kommun beskrivs svårigheten om avvägning mellan jordbruksmark 

och andra intressen som orsak till att kommunen exploaterar jordbruksmark enligt följande: 

”I den kommun där vi är verksamma omges tätorten av ett antal riksintressen, skogsområden med 

natur- och/eller rekreationsvärden, en förkastningsbrant, ett antal vattendrag (4) som med hjälp av 

strandskyddet många gånger gör förtätning av de större sammanhängande områdena extremt svårt. 

Bostadsförsörjning är också ett allmänt intresse och vi ser inte att det är möjligt att undvika att 

exploatera jordbruksmark, det blir helt enkelt inte några andra områden kvar. Däremot är det viktigt 

att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt och skapar ändamålsenliga strukturer och en täthetsgrad som är 

så hög som möjligt. En effekt av att vi inte har haft tillräcklig planberedskap för småhusbebyggelse 

är att efterfrågan på förhandsbesked har varit stor och när etableringarna delas upp till 1, 2, 3, 5 
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villor innebär det också en stor chans att jordbruksmark tas i anspråk lite här och var. Dessutom 

behöver respektive tomt ha sin angöring löst vilket också riskerar påverka jordbruksmarken.” 

6.2.5 Fråga 5 

I fråga 5.1 anges de åtgärder som kommuner och länsstyrelser tror har störst betydelse för 

att minska exploatering av jordbruksmark. 2 svarsalternativ var möjligt att markera vilket gör 

att den totala summan för svarsalternativen överstiger 100 procent. Se figur 8. 

 

Figur 8. Källa: Enkät till kommun och länsstyrelse. Fråga 5.1. Figuren visar åtgärder som har störst betydelse för 
att minska exploatering av jordbruksmark enligt kommuner och länsstyrelser 

Fråga 5.1. besvarade 8 av 21 länsstyrelser och 86 , av 290 kommuner. I svaren anger 

länsstyrelsen ”krav för kommunerna att redovisa prognos för exploatering av jordbruksmark i 

översiktsplan” som främsta åtgärd för att minska exploatering av jordbruksmark (75 procent).  

På en delad andraplats anges att ”betydelsen av regional fysisk planering förstärks” och att 

”kommunen får tillgång till mer omfattande kunskapsunderlag” (37,5 procent).   

Kommunernas svar är mer jämnt fördelat men som den främsta åtgärden anges att 

”jordbruksmarken ges status som riksintresse” (32,6 procent) och på en andraplats anges att ”inga 

åtgärder behövs för att minska exploateringen” (30,2 procent). 

 

En av kommunerna som markerat svarsalternativet ”annat” har i en kommentar angett andra 

åtgärder som skulle kunna minska exploatering av jordbruksmark: 

”Som svar på den avgörande frågan, angående vad som kan göras för att kommunerna inte ska 

fortsätta att exploatera på åkermark Ekonomiska styrmedel: Incitament – ett positivt och 

verkningsfullt redskap för att hejda exploateringen. Till exempel: 1) att det ska bli mycket billigare 

att exploatera annan mark än jordbruksmark. Värdet för jordbruksmark ska höjas till dess reella 
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värde. 2) att exploatören/kommunen ska betala det fulla priset för den totala förlusten av 

jordbruksmarken. Det innebär att man ska betala det pris det kostar att återskapa jordbruksmark 

på redan exploaterad mark. Jordbruksverket har information om dessa kostnader. Skatt - 3) att 

införa en mycket hög momssats som exploatören ska betala – inte lika roligt men också effektfullt. 

Lagändring - 4) Lagstadgat krav på kompensation= krav på att återskapa samma areal 

jordbruksmark av likvärdig kvalitet på annan plats inom den specifika kommunen innan 

exploatering tillåts ske.” 

Andra kommentarer från kommuner anger lagändring i PBL som en möjlig väg att gå: 

” Vill lägga till att det viktigaste för att vi ska kunna hushålla med jordbruksmark i framtiden är 

att vi ska ha ett generöst regelverk i PBL som underlättar förtätning och idén om en blandad stad. 

När vi försöker förtäta så får vi så många och starka synpunkter från sakägare och intressenter, ofta 

förenat med hot om överklagande och fördröjningar av projekten.” 

En annan kommun angav en förklaring när det gäller varför svarsalternativet ”riksintresse” 

valdes: 

”Om jordbruksmarken blir riksintresse får länsstyrelsen möjlighet att upphäva planen enligt 

prövningsgrunderna istället för att detaljplanen kan överklagas i flera instanser innan ett slutgiltigt 

beslut om lämpligheten att bebygga fastställs. Idag är det resursslöseri att behöva planera och invänta 

dom i högsta instans.” 

En kommun angav omvärlden tillsammans med nuvarande pandemi som en påverkansfaktor 

för att minska exploatering av jordbruksmark: 

”Omvärldsförändringar, till exempel pandemin som vi lever med nu, skulle kunna bidra till en 

uppvärdering av jordbruksmarken som viktig för mer lokal livsmedelsförsörjning. Staden har 

förhållandevis mycket egenägd mark, och delar av den är jordbruksmark som vi arrenderar ut. Det 

mesta av den marken används till odling av djurfoder och till betesmark. Mycket lite av vår 

jordbruksmark används till odling av grönsaker.” 
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7 Analys 

Nedan besvaras de frågeställningar som studien berör. Den övergripande frågeställningen 

handlar om vad det finns för problematik för länsstyrelser och kommuner när det gäller att 

bevara eller exploatera jordbruksmark i samband med fysisk planering. 

7.1 Har tillämpning av lagstiftning förändrats sedan år 2013? 

Lagstiftningen i PBL och MB om bevarandet av jordbruksmark har inte förändrats sedan år 

2013. När det gäller kommunens fysiska planering enligt PBL hänvisar lagstiftningen till 

miljöbalken där jordbruksmark, precis som innan år 2013, är av nationell betydelse. 

Länsstyrelsen har fortfarande samma ingripandegrunder (se avsnitt 3.5.2). Av bland annat 

SOU 2014:50 och 2015:99 (se avsnitt 5.2) ges förslag till att en ändring i lagstiftningen vore 

lämplig.  Främst genom att ge länsstyrelsen befogenhet att agera när det gäller brukningsvärd 

jordbruksmark där en lösning vore att ange jordbruksmark som en av länsstyrelsens 

ingripandegrunder enligt PBL. 

Tillämpningen av lagstiftning har däremot förändrats sedan år 2013. I studiens granskade 

rättsfall framkommer det att ett avgörande från år 2016 har fått stor betydelse när det gäller 

tolkningen av brukningsvärd jordbruksmark och väsentligt samhällsintresse. Majoriteten av 

de studerade rättsfallen hänvisar tillbaka på detta avgörande.140 Se avsnitt 5.4.2. 

I jämförelse med jordbruksverkets prognos från år 2013 (se avsnitt 1.5.1.) visar den här 

studiens enkätundersökning att kommunerna planerar att exploatera i genomsnitt 386 hektar 

totalt fram till år 2030, se avsnitt 6.2.1. Det är en något lägre exploateringstakt än tidigare där 

domstolens ändrade tillämpning och tolkning av lagstiftning kan vara en anledning. 

7.2 Är lagstiftningen tydlig? 

Lagstiftningen i PBL och MB har olika fokus och är tydliga var för sig, se avsnitt 5.3. Enligt 

propositionen till NRL (se avsnitt 5.1) ska jord- och skogsbruk ges särskilt skydd mot 

exploatering. När 2 kap. 4 § NRL blev en del av 3 kap. MB framgår det inte längre lika tydligt 

i lagtext att jordbruksmark ska ges ett särskilt skydd. Formuleringen nationell betydelse 

särskiljer från övriga områden i 3 kap. 5–9 §§ MB vilka benämns som riksintresse med ett 

starkare skydd. 

I och med kommunens planmonopol måste avvägningar av en rad olika allmänna intressen 

vägas mot varandra. En god bostadsförsörjning är ett väsentligt samhällsintresse som ska 

tillgodoses och är en av många anledningar som gör att jordbruksmark många gånger tas i 

anspråk för bebyggelse. 

Kommuner efterfrågar mer tydlighet i PBL enligt studiens enkätundersökning. I kommentar 

beskrivs svårigheter när det gäller avvägning av olika allmänna intressen såsom fornlämning, 

riksintresse och strandskydd, se avsnitt 6.2.4. De flesta allmänna intressen är skyddade av 

 
140 P 4087-15 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 46 

lagstiftningen, dock inte jordbruksmark i samma utsträckning. Det blir helt enkelt inga andra 

områden kvar för exploatering. Även länsstyrelsen efterfrågar mer tydlighet i lagstiftning, se 

avsnitt 6.2. 

Det finns förslag till ändring av PBL (se avsnitt 5.2) som ger länsstyrelsen i uppgift att bevaka 

frågan om jordbruksmark. Dels under samrådet om förslag till översiktsplan och detaljplan 

samt i granskningsyttrande över planförslaget. Förslag ges även till att länsstyrelsens roll som 

tillsynsmyndighet stärks, i frågan om att anta, ändra eller upphäva detaljplan när det gäller 

brukningsvärd jordbruksmark. I studien indikerar ingenting på att förslagen tagits i beaktan 

eller börjat tillämpas i lagstiftning. 

7.3 Finns det hinder i lagstiftningen för kommun eller 
länsstyrelsen?  

Vad gäller hinder i lagstiftningen för kommun eller länsstyrelse är det lämpligt att se den 

brukningsvärda jordbruksmarken både ur ett bevarandeperspektiv och ett 

exploateringsperspektiv. Lagstiftningen i 3- och 4 kap. MB är inriktad på hushållning med 

mark och vatten. Jordbruksmark regleras i 3 kap. MB vilket anger ett grundläggande skydd 

och 4 kap. MB specificerar vilka områden skyddet avser. 

Kommunen har genom fysisk planering möjlighet att göra ett ställningstagande för hur 

hushållning med mark och vatten ska ske antingen genom en översiktsplan eller en detaljplan 

(se avsnitt 3.5). Det innebär en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen likväl som 

en mängd andra ställningstagande för lämplig användning. Enligt 3 kap. MB måste 

kommunen ta hänsyn till riksintressen men inte områden av nationell betydelse vilket innebär 

att skyddet för jordbruksmark i den fysiska planeringen är lägre, se avsnitt 3.3.1. 

Lagstiftningen innebär därmed inget hinder för kommunen att exploatera jordbruksmarken. 

Länsstyrelsen har i rollen som rådgivande myndighet vid samråd med kommunen (se avsnitt 3.5) 

möjlighet att ge råd och synpunkter kring innehållet i en översiktsplan eller detaljplan. 

Samrådets innehåll och vad de kan ge officiella synpunkter på genom granskningsyttrande 

styrs av lagstiftning i PBL. När det gäller översiktsplan kan inte länsstyrelsen överpröva då 

den inte är juridiskt bindande utan kan endast lämna officiella synpunkter genom ett 

granskningsyttrande, se avsnitt 3.5.2. Länsstyrelsen har till exempel möjlighet att påpeka om 

kommuner inte tar hänsyn till riksintresse men kan inte påverka kommuners beslut vad gäller 

hänsyn till områden av nationell betydelse vilken jordbruksmark anges som i MB. 

Länsstyrelsen har därmed begränsad möjlighet att påverka jordbruksmark som rådgivande 

myndighet. 

Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet över kommunala beslut begränsas av PBL när det 

gäller kommuners exploatering av jordbruksmark. Vid en överprövning av detaljplan ska de 

överpröva om den har påverkan på någon de fem ingripandegrunderna, se avsnitt 3.5.2. Där 

finns till exempel riksintresse med men inte områden av nationell betydelse. Det innebär att 

lagstiftningen är ett hinder för länsstyrelsen att påverka kommunen vad gäller exploatering 
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av jordbruksmark, hänsynstagande och brister i detaljplanen. Länsstyrelsen begränsas 

därmed av lagstiftningen även i rollen som tillsynsmyndighet. 

I propositionen 1985/86:3 till NRL diskuteras att syftet var att ge jordbruksmark ett särskilt 

skydd från exploatering. När NRL blev en del av MB betonas i propositionen 1997/98:45 

att ansvaret för avvägning och lämplighetsbedömning, vid exploatering som berör någon av 

hushållningsresurserna i 3 och 4 kap. MB, finns hos kommunen, se avsnitt 5.1.  

Samtidigt är kommunen inte tvungen att bevara jordbruksmark i samband med fysisk 

planering. De punkter som benämns både i samråd, granskningsyttrande och vid 

överprövning är de som kommunen ska ta hänsyn till i första hand. Eftersom jordbruksmark 

anges som område av nationell betydelse har kommunen möjlighet att exploatera den utan 

att länsstyrelsen kan påverka. Länsstyrelsen är hindrad att överpröva kommunens 

hushållning med jordbruksmark i och med lagstiftningens nuvarande formulering i PBL. 

Det finns utredningar med förslag att länsstyrelsen ska få möjlighet att ge synpunkter både i 

samråd och granskningsyttrande genom att jordbruksmark blir en del att beakta i 3 kap 10 §, 

3 kap. 16 §, 5 kap. 14 § och 5 kap. 22 § PBL. Se avsnitt 5.2. 

I intervjun med Anders Larsson, (se avsnitt 6.1.1) ges förslag att till en början som ett första 

steg, ange jordbruksmark som riksintresse för att ge länsstyrelsen möjlighet att ingripa enligt 

nuvarande lagstiftning i PBL. 

I utredningen 2015:99 Planering och beslut för hållbar utveckling (se avsnitt 5.1) diskuteras om 

jordbruksmarken ska betecknas som riksintresse istället för område av nationell betydelse i 

MB. Ett riksintresseområde har ett formellt starkare skydd. Utredningen konstaterade att 

jordbruksmark inte behöver bli ett riksintresse, om länsstyrelsen får möjlighet att ingripa. 

I resultat från intervjustudien anger även respondent från Jordbruksverket (se avsnitt 6.1.2) 

förslag om att länsstyrelsen ska ges möjlighet enligt 11 kap. 10 § PBL att överpröva 

detaljplaner om de berör jordbruksmark. I intervjun nämner även respondenten att det inte 

är lämpligt att kalla jordbruksmark för riksintresse för att det kan orsaka en mängd andra 

problem och dessutom leda till ytterligare en avvägning. 

Livsmedelsstrategin i propositionen 2016/17:104 (se avsnitt 4.2) diskuterar 

jordbruksmarkens värden ur livsmedelssynpunkt som en viktig del att ta hänsyn till för 

kommuner och länsstyrelser när det gäller tillämpningen av 3 kap. MB. I studiens 

enkätundersökning (se avsnitt 6.2.4) har jordbruksmarkens betydelse för 

livsmedelsförsörjning markerats av både kommuner och länsstyrelser som en av de viktigaste 

orsakerna för att bevara jordbruksmark. 
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7.4 Metoddiskussion 

7.4.1 Intervju 

De respondenter som blivit intervjuade har många års erfarenhet, god kunskap och 

kännedom inom ämnet brukningsvärd jordbruksmark. Det ger intervjustudien en möjlighet 

till resultat av hög validitet. 

För att undvika att respondenten misstolkas och öka validiteten i den data och information 

som samlas in, genomförs intervjuerna gemensamt av studenterna för att säkerställa kvalitén 

på materialet. Som en del i analysen transkriberades intervjuerna, ord för ord direkt efteråt 

för att undvika feltolkning av material. 

Författarna har gemensamt ansvarat för kontroll av intervjuernas genomförande, analys, 

sammanfattning och registrering av data. Respondent har givits möjlighet att kontrollera och 

ta del av sammanfattad intervju. Informationen som framkommit tillsammans med 

tillvägagångssätt för datainsamling och analys ger intervjustudien möjlighet till hög reliabilitet. 

7.4.2 Enkät 

I en webbenkätundersökning kan validiteten variera och är till viss del beroende av vilken 

person på kommuner och länsstyrelser som fått enkäten och uppgift att besvara den, samt 

hur enkätfrågorna tolkats av respondenten. 

I följebrevet angavs att enkäten skulle besvaras av ansvarig för fysisk planering. Följebrevet 

utformades för att motivera och informera om syfte, rättigheter såsom anonymitet och 

tidsfrist vad gäller när svar senast ska inkomma. Enligt Jacobsen bör respondenterna inte få 

för lång tid på sig generellt att besvara enkäten, två veckor anses vara en lagom lång tid.141 

Tidsfristen valdes dock till 3 veckor för att kompensera att webbenkäten skickades ut precis 

innan påsk och det rådande läget med Covid-19 pandemin. 

Nackdelen med webbenkät är att den många gånger ger en lägre svarsfrekvens eftersom den 

riskerar att försvinna i all annan mejlkonversation, i detta fall på kommuners centrala enhet. 

Formatet underlättar samtidigt för respondenten att svara på valfri tid och när det finns 

möjlighet, oberoende av plats. Fördel med enkätstudie är också att svaren inte kan påverkas, 

till skillnad från intervjustudie där svar från respondenten kan påverkas av den som håller i 

intervjun, beroende på hur frågorna ställs och uppfattas. 

Svarsfrekvensen skiljer inte mycket procentuellt mellan kommuner och länsstyrelser men 

jämförelse är dock något problematisk eftersom antal svarande skiljer stort i antal. Det kan 

innebära en större svårighet att analysera och generalisera resultatet då skillnaden i procent 

kan se större ut än vad det egentligen är. 

 
141 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder. s.183 
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För att följa upp de som inte svarat skickades en påminnelse ut för att undvika för stort 

bortfall av möjliga svarsenheter och undvika att få skeva resultat. Trots påminnelse blev det 

fortfarande ett större bortfall. 

Rådande pandemi av Covid-19 kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens och bortfall vilket 

delvis bekräftas av de mejlsvar som inkommit från både kommuner och länsstyrelser. Bland 

de 204 kommuner som inte besvarade enkäten meddelade 15 via mejl att de inte hade 

möjlighet att delta i enkätundersökningen. Orsaker de nämnde var det rådande läget med 

tidsbrist i samband med pandemin men även att de hade lite eller ingen jordbruksmark och 

därmed inte ansågs berörda av enkäten. Andra orsaker var att de precis påbörjat arbetet med 

att ta fram en ny översiktsplan och saknade underlag för att besvara enkätfrågorna.  

Av de 13 länsstyrelser som inte besvarade enkätundersökningen meddelade 4 via mejl att det 

inte fanns tid att svara på grund av rådande pandemi. En annan orsak var att de inte hade 

något underlag eller tillräckligt god kunskap om läget hos kommunerna för att kunna besvara 

enkäten. 

Årtalet 2030 valdes utifrån att det är intressant för en framtidsprognos ur ett 

hållbarhetsperspektiv genom de nationella- och globala miljömål som bland annat omnämns 

i Agenda 2030. År 2030 bedöms för studien att vara en rimlig tidshorisont för kommuner 

och länsstyrelser att uppskatta en framtida prognos för fysisk planering.  

Jordbruksverkets prognos från år 2013 till år 2020 skiljer sig mycket från utfallet i studiens 

enkätundersökning, vilket kan bero på olika metoder att beräkna exploateringstakten på. De 

är därför inte direkt jämförbara även om studiens enkät bygger på liknande frågor. Studien 

använder ett aritmetiskt medelvärde för att beräkna genomsnittet, jordbruksverkets metod 

framgår inte fullt ut. Länsstyrelsen föreföll något osäker på fråga 1.1 och 1.2 när det gäller 

exploateringstakten och hur mycket jordbruksmark som kommunerna planerar att exploatera 

eller så hade de inte tillräckligt med underlag eller insyn i kommunernas planering. 

Fråga 4.2 kan ha varit svårtolkad eftersom den både nämnde ”har exploaterat” eller ”kommer 

att exploatera” i inledningen. Om kommunen valde svarsalternativet ”annan mark inte lämplig ur 

pendlings eller transportsynpunkt” kan det innebära att annan mark inte varit lämplig att 

exploatera jämfört med jordbruksmark. En planerad förändring av väg eller järnväg kan 

däremot göra annan mark mer lämplig att välja framför jordbruksmark i ett framtida 

perspektiv. Frågan borde kanske varit uppdelad i två delfrågor för att tydligare spegla det 

kommunen har exploaterat och det kommunen kommer att exploatera. 

Resultatet av enkätstudien sammanställdes automatiskt i Evasys databas för att underlätta en 

analys utan risk för påverkan från författarna jämfört med om resultatet hade sammanställts 

manuellt. 

Tyvärr hittades ett fel i enkäten efter att den blivit utskickad trots att enkätens alla 

svarsalternativ testades av författarna innan utskick. Frisvarsfält för kommentar hade inte 

testats och det gick därför inte att specificera svaren som det var tänkt.  Det fanns därmed 

frisvarsfält under vissa frågor som inte gick att markera och anteckna i för att förtydliga 
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svaret. Problemet uppmärksammades också av respondenterna som i några fall istället 

mejlade kommentarer för att komplettera svaren i efterhand. De sammanställdes anonymt i 

ett Excel dokument. 

7.4.3 Rättskällestudie 

En gemensam nämnare mellan de för studien relevanta avgörande från MÖD var att de 

hänvisade till P 4087-15 från 1 april 2016 vad gäller tolkningen av brukningsvärd 

jordbruksmark. Att välja årtalet 2016 som avgränsning ansågs därför relevant för att studera 

hur tolkning av brukningsvärd jordbruksmark tillämpats och få en så aktuell studie som 

möjligt. För att avgöra om tillämpningen i lagstiftning förändrats sedan år 2013 skulle 

möjligtvis fler avgöranden även innan år 2016 kunnat vara med. Avgöranden från MÖD 

anses vara en relevant rättskälla att använda i studien där de som informationskälla 

symboliserar aktuell tolkning av brukningsvärd jordbruksmark enligt MB och gällande rätt. 

I rättsfallen om brukningsvärd jordbruksmark anges studiens valda propositioner till MB. 

Proposition 1985/86:3 till NRL omnämns för tolkning även om NRL upphörde när den 

inkluderades i MB. I propositionen 1997/98:45 förklaras att regeringen förespråkar samma 

tolkning av 3 kap. 4 § MB som när 2- och 3 kap. användes i NRL även fortsättningsvis, se 

avsnitt 5.1. 

Studien berör även flera statliga offentliga utredningar och propositioner där jordbruksmark 

föreslås få ett ökat skydd genom förslag på ändrad lagstiftning i PBL. De framhåller 

jordbruksmarkens betydelse inom fysisk planering för att uppnå en hållbar utveckling, 

miljökvalitetsmål och en ökad medvetenhet om självförsörjningsgrad och 

livsmedelsproduktion, se avsnitt 5.2. 

Ovannämnda utredningar och propositioner har som rättskälla en hög trovärdighet för att 

studera gällande rätt enligt PBL och MB. Både vad gäller kommuners och länsstyrelsers 

förhållningssätt till brukningsvärd jordbruksmark. 

Att studera rättsfall, propositioner, SOU och betänkande som gemensamt rör brukningsvärd 

jordbruksmark på ett eller annat sätt var det moment som visade sig vara mest tidskrävande. 

Det var dessutom tidsödande att sammanställa all teori och presentera det på ett lämpligt sätt 

utan upprepningar då flera av utredningarna hänvisar till varandra. Samtliga SOU:er, 

propositioner, författningar och förarbeten är hämtade via Riksdagens hemsida, för att 

säkerställa materialets kvalité och trovärdighet. 
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8 Diskussion och slutsats 

Det talas mer och mer om hållbar utveckling, att vi måste tillvarata våra resurser, odla lokalt 

och värna om miljön. Den 10-gradiga klassningen av svensk jordbruksmark verkar ha spelat 

ut sin roll, den baseras på gammal skördestatistik från år 1969. Klassningen är framtagen 

utifrån den ersättning en jordbrukare var berättigad till, inte om vilken jordbruksmark som 

är mest eller minst lämpad för exploatering. Idag kan den knappast ge någon vägledning för 

kommuners fysiska planering med tanke på att all jordbruksmark är brukningsvärd. Olika 

jord är bra för olika saker, men med hjälp av kompensationsåtgärder kan sämre klassad mark 

bli av bättre klass. 

Kommuner ska göra en mängd ställningstagande och avvägningar i samband med fysisk 

planering över mark- och vattenområden. För att kunna genomföra exploatering av 

jordbruksmark ska en alternativ lokalisering påvisas enligt 3 kap. 4 § MB som motiverar 

varför jordbruksmark är mest lämplig och att det inte finns andra alternativ. Det kan vara 

svårt att hitta en alternativ lokalisering som lämpar sig bättre för exploatering både ur en 

ekonomisk hållbar synvinkel och för att det kan finnas andra skydd som väger tyngre i 

avvägningen. Är det inte jordbruksmark kan det till exempel vara strandskydd, fornlämningar 

eller riksintresse. Det är en problematik som framkommit i studiens enkätresultat. Vilket 

väger tyngst i slutänden? Jo, det med starkast lagstiftning. Resultatet blir därmed att 

exploatering vanligen sker på jordbruksmark. 

Tillgång till jordbruksmark minskar främst genom bebyggelse och infrastruktur, samtidigt 

som behovet ökar i takt med befolkningen. Jordbruksmark är en viktig resurs för att uppnå 

hållbar utveckling både lokalt och globalt. Om den exploateras är den problematisk att 

återställa och ersättas med nyodling. Jordbruksmark har brukats under lång tid och kan vara 

både en ändlig och oändlig resurs beroende på kommuners avvägning kring vad som ska 

bevaras eller inte i samband med fysisk planering. 

För att trygga framtida generationers behov av jordbruksmark för livsmedelsproduktion 

behöver kommuners avvägningar sättas i ett större perspektiv. Kommuner har en möjlighet 

att motverka eller medverka till Sveriges livsmedelsförsörjning och en hållbar framtid. 

Människor kan inte leva utan mat och vatten men kan bo tätare för att spara på markresurser 

som genererar bland annat försörjning av livsmedel, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. I framtiden kommer brukningsvärd jordbruksmark troligtvis bli mer och 

mer värdefull främst på grund av rådande pandemi, klimatförändringar och en ökande 

befolkning. 
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8.1 Framtida studier 

Sveriges lagstiftning har stort tolkningsutrymme och är utformad på så sätt att kommunen 

tar beslut i och med planmonopolet. Jordbruksverket håller i skrivande stund på att ta fram 

planeringsunderlag till hjälp för kommunen i beslutsprocessen och det ska vara till hjälp för 

kommuner i sin bedömning om planläggning utifrån planeringsunderlaget. Intressant för 

framtida studier vore att undersöka hur planeringsunderlaget från Jordbruksverket blev och 

tillämpningen av den. 

Dessutom vore det intressant att ta reda på efter pandemin Covid-19:s slut, om 

jordbruksmarken fått ökad betydelse för livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad i 

Sverige. 

  



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 53 

Referenser  

Offentligt tryck 

Bostadsutskottets betänkande. 1986/87:3. Om en lag om hushållning med naturresurshållning m.m. 

1986. Elektronisk: https://data.riksdagen.se/fil/0C25C0B3-D038-45B4-B61D-

12933E38D076  [Hämtad 2020-04-22] 

Proposition 1985/86:3. Med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. 1985. 

Elektronisk: https://data.riksdagen.se/fil/6665C18D-3CF8-4122-B5DA-

FDD3F5A844BD [Hämtad 2020-04-15] 

Proposition 1997/98:45. Miljöbalk del I. 1997. Elektronisk: https://www.regeringen.se/49b

ba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-1 [Hämtad 2020-04-15] 

Proposition 1997/98:45. Miljöbalk del II. 1997. Elektronisk: https://www.regeringen.se/49b

ba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-2 [Hämtad 2020-04-15] 

Proposition 1997/98:45. Miljöbalk del III. 1997. Elektronisk: https://www.regeringen.se/49b

ba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-3 [Hämtad 2020-04-15] 

Proposition. 2000/01:130. Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. 2001. 

Elektronisk: https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/14511ab6345d41f987552af

0ac10307c/svenska-miljomal---delmal-och-atgardsstrategier  [Hämtad 2020-05-03] 

Proposition 2016/17:104. En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 

2017. Elektronisk: https://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a

76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-

landet-prop-2016-17-104.pdf 

Proposition 2019/20:52. En utvecklad översiktsplanering. 2019. Elektronisk: https://www.rege

ringen.se/4ae821/contentassets/cea3539b91be42369bc9983646115660/en-utvecklad-

oversiktsplanering-prop.-20192052.pdf [Hämtad 2020-04-15] 

SOU 2014: 50.  Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. Stockholm: 

Elanders Sverige AB. 2014. Elektronisk: https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets

/f759d1482b3b43e3aa4a2ced36f37187/med-miljomalen-i-fokus--hallbar-anvandning-av-

mark-och-vatten-sou-201450 [Hämtad 2020-04-05] 

SOU 2015:15. Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 

trädgårdsnäring. 2015. Elektronisk: https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/2062c

ad823a54061bfa7f9028e8a71b3/attraktiv-innovativ-och-hallbar--strategi-for-en-

konkurrenskraftig-jordbruks--och-tradgardsnaring-sou-201515 [Hämtad 2020-04-15] 

SOU 2015:99. Planering och beslut för hållbar utveckling Del I. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser.  

2015.  Elektronisk: https://www.regeringen.se/4ad77c/contentassets/0cc6ebdfdc77431f88

8707082c86887b/del-1_sou-2015_99_webb.pdf [Hämtad 2020-04-01] 

https://data.riksdagen.se/fil/0C25C0B3-D038-45B4-B61D-12933E38D076
https://data.riksdagen.se/fil/0C25C0B3-D038-45B4-B61D-12933E38D076
https://data.riksdagen.se/fil/6665C18D-3CF8-4122-B5DA-FDD3F5A844BD
https://data.riksdagen.se/fil/6665C18D-3CF8-4122-B5DA-FDD3F5A844BD
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-1
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-1
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-2
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-2
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-3
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-3
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/14511ab6345d41f987552af0ac10307c/svenska-miljomal---delmal-och-atgardsstrategier
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/14511ab6345d41f987552af0ac10307c/svenska-miljomal---delmal-och-atgardsstrategier
https://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
https://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
https://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
https://www.regeringen.se/4ae821/contentassets/cea3539b91be42369bc9983646115660/en-utvecklad-oversiktsplanering-prop.-20192052.pdf
https://www.regeringen.se/4ae821/contentassets/cea3539b91be42369bc9983646115660/en-utvecklad-oversiktsplanering-prop.-20192052.pdf
https://www.regeringen.se/4ae821/contentassets/cea3539b91be42369bc9983646115660/en-utvecklad-oversiktsplanering-prop.-20192052.pdf
https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/f759d1482b3b43e3aa4a2ced36f37187/med-miljomalen-i-fokus--hallbar-anvandning-av-mark-och-vatten-sou-201450
https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/f759d1482b3b43e3aa4a2ced36f37187/med-miljomalen-i-fokus--hallbar-anvandning-av-mark-och-vatten-sou-201450
https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/f759d1482b3b43e3aa4a2ced36f37187/med-miljomalen-i-fokus--hallbar-anvandning-av-mark-och-vatten-sou-201450
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/2062cad823a54061bfa7f9028e8a71b3/attraktiv-innovativ-och-hallbar--strategi-for-en-konkurrenskraftig-jordbruks--och-tradgardsnaring-sou-201515
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/2062cad823a54061bfa7f9028e8a71b3/attraktiv-innovativ-och-hallbar--strategi-for-en-konkurrenskraftig-jordbruks--och-tradgardsnaring-sou-201515
https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/2062cad823a54061bfa7f9028e8a71b3/attraktiv-innovativ-och-hallbar--strategi-for-en-konkurrenskraftig-jordbruks--och-tradgardsnaring-sou-201515
https://www.regeringen.se/4ad77c/contentassets/0cc6ebdfdc77431f888707082c86887b/del-1_sou-2015_99_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ad77c/contentassets/0cc6ebdfdc77431f888707082c86887b/del-1_sou-2015_99_webb.pdf


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 54 

SOU 2015:99. Planering och beslut för hållbar utveckling Del II. Miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser. 2015. Elektronisk: https://www.regeringen.se/4ad784/contentasset

s/0cc6ebdfdc77431f888707082c86887b/del-2_sou-2015_99_webb.pdf 

SOU 2015:109. Bättre samarbete mellan stat och kommun. Vid planering för byggande. Stockholm: 

Elanders Sverige AB. 2015. Elektronisk: https://www.regeringen.se/4af7f7/contentassets/

26ec89abe2d64273a7bb03afaed479e6/battre-samarbete-mellan-stat-och-kommun---vid-

planering-for-byggande-sou-2015109 [Hämtad 2020-04-05] 

SOU 2020:17 Grönt sparande. 2020. 
Elektronisk: https://www.regeringen.se/49664e/contentassets/63583769d0954af2b558ee8
502deeb60/gront-sparande-sou-202017.pdf  [Hämtad 2020-04-28] 
 

Litteratur och rapporter 

Baier, Matthias och Svensson, Måns och Nafstad, Ida. Om rättssociologi. 1:2 Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2018. 

Bell, J och Waters. S. Introduktion till forskningsmetodik. 5:1 Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

2016. 

Bengtsson, Bertil och Bjällås, Ulf och Rubensson, Stefan och Strömberg, Rolf. Miljöbalken. 

2019. Stockholm: Norstedts Juridik. Elektronisk: https://junonjse.ezproxy.server.hv.se/b/

documents/3014365?t=TABS_BOOK_INFO [Hämtad 2020-04-30] 

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf. Seminarieboken. Lund: Studentlitteratur AB. 2003. 

Boverket. Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019. 2019. Elektronisk: 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-
utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf [Hämtad 2020-04-22] 

Brundtland, G.H. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future. 1987. Elektronisk: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
[Hämtad 2020-03-28] 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 3:1 Uppl. Malmö: Liber AB. 2016. 

Ekbäck, Peter. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning – Om fastighetsbildningslagen m.m. 2 Uppl. 

Stockholm 2012 

Hallström, Elin. Att falla i god jord. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola. 2017. 

Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2:10 Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2004. 

Jacobsen, Dag Ingvar. Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga 

metoder. 2 Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2017. 

Jonsson, Örjan. Skiftesreformer i Sverige Stor-, en- och laga skifte. 1997. 

Elektronisk: https://pub.epsilon.slu.se/4453/1/Jonsson_O_1997.pdf [Hämtad 2020-04-

15] 

https://www.regeringen.se/4ad784/contentassets/0cc6ebdfdc77431f888707082c86887b/del-2_sou-2015_99_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ad784/contentassets/0cc6ebdfdc77431f888707082c86887b/del-2_sou-2015_99_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4af7f7/contentassets/26ec89abe2d64273a7bb03afaed479e6/battre-samarbete-mellan-stat-och-kommun---vid-planering-for-byggande-sou-2015109
https://www.regeringen.se/4af7f7/contentassets/26ec89abe2d64273a7bb03afaed479e6/battre-samarbete-mellan-stat-och-kommun---vid-planering-for-byggande-sou-2015109
https://www.regeringen.se/4af7f7/contentassets/26ec89abe2d64273a7bb03afaed479e6/battre-samarbete-mellan-stat-och-kommun---vid-planering-for-byggande-sou-2015109
https://www.regeringen.se/49664e/contentassets/63583769d0954af2b558ee8502deeb60/gront-sparande-sou-202017.pdf
https://www.regeringen.se/49664e/contentassets/63583769d0954af2b558ee8502deeb60/gront-sparande-sou-202017.pdf
https://junonjse.ezproxy.server.hv.se/b/documents/3014365?t=TABS_BOOK_INFO
https://junonjse.ezproxy.server.hv.se/b/documents/3014365?t=TABS_BOOK_INFO
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/4453/1/Jonsson_O_1997.pdf


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 55 

Jordbruksverket. Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. 

Rapport 2013:35. 2013. Elektronisk: https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/

trycksaker/Pdf_rapporter/ra13_35.pdf  [Hämtad 2020-03-15] 

Jordbruksverket. Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. Rapport 2017:5. 2017. 

Elektronisk: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a4a0/1528

447797593/Exploatering%20av%20jordbruksmark%202011-2015.pdf [Hämtad 2020-04-

15] 

Jordbruksverket. Jordbruksstatistiks sammanställning 2019. Åkerarealens användning. 2019. 

Elektronisk: https://djur.jordbruksverket.se/download/18.26abb9db16b94164c6c44bb7/1

561635199005/Kapitel%203%20%C3%85kerarealens%20anv%C3%A4ndning.pdf 

[Hämtad 2020-04-15] 

Jordbruksverket. Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg. 2015. 

Elektronisk: https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/

1435583215072/ovr358.pdf [Hämtad 2020-05-21] 

Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning. 5:1 Uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

AB. 2015. 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2014. 

Länsstyrelserna och Boverket. Planeringskatalogen. 2018. Elektronisk:  

https://media.planeringskatalogen.se/2018/11/Planeringskatalogens-inneh%C3%A5ll-

kategorisering-och-definition-av-planeringsunderlag-2018-04-09.docx [Hämtad 2020-04-29]  

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra13_35.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra13_35.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a4a0/1528447797593/Exploatering%20av%20jordbruksmark%202011-2015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a4a0/1528447797593/Exploatering%20av%20jordbruksmark%202011-2015.pdf
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.26abb9db16b94164c6c44bb7/1561635199005/Kapitel%203%20%C3%85kerarealens%20anv%C3%A4ndning.pdf
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.26abb9db16b94164c6c44bb7/1561635199005/Kapitel%203%20%C3%85kerarealens%20anv%C3%A4ndning.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
https://media.planeringskatalogen.se/2018/11/Planeringskatalogens-inneh%C3%A5ll-kategorisering-och-definition-av-planeringsunderlag-2018-04-09.docx
https://media.planeringskatalogen.se/2018/11/Planeringskatalogens-inneh%C3%A5ll-kategorisering-och-definition-av-planeringsunderlag-2018-04-09.docx


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 56 

Länsstyrelsen Skåne. Hushållning med åkermark? Uppföljning av åkerexploatering i Skåne och 

Halland samt analys av planerad exploatering i Skåne. 2006. 

Elektronisk: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Publikationer/20

09/9MExploateringavjordbruksmark.pdf [Hämtad 2020-04-21] 

Länsstyrelsen Norrbotten. Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten. 2019. 

Elektronisk: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569575b4/155

2654165140/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20brukningsv%C3%A4rd%20jordbruks

mark%20i%20Norrbotten.pdf [Hämtad 2020-04-20] 

Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016. 2016. 

Elektronisk: https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9

fa/miljomalsradets-atgardslista-2016.pdf [Hämtad 2020-04-21] 

Miljömålsrådet. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019. 2019. 

Elektronisk: https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9

fa/miljomalsradets-atgardslista-2019.pdf [Hämtad 2020-04-21] 

Myrdal, Janken och Gadd, Carl- Johan (red.). Det svenska jordbrukets historia. Band 3. 

Landsbygden under 1700 talets första hälft. 2000.  Elektronisk:  https://www.ksla.se/anh/files/

2012/06/4.-Landsbygden-under-1700-talets-f%C3%B6rsta-halft-sid-22-50.pdf [Hämtad 

2020-04-15] 

Myrdal, Janken & Gadd, Carl-Johan (red.) Det svenska jordbrukets historia. Band 3. Den agrara 

revolutionen. 2000. Elektronisk: https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/5.-Bonderna-sid-

51-84.pdf [Hämtad 2020-04-15] 

Myrdal, Janken & Gadd, Carl-Johan (red.). Det svenska jordbrukets historia. Band 3. Den agrara 

stordriften stärks. 2000 Elektronisk: https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/15.-Den-

agrara-stordriften-starks-sid-211-220.pdf [Hämtad 2020-04-15] 

Myrdal, Janken & Gadd, Carl-Johan (red.) Det svenska jordbrukets historia. Band 3. Enskiftet och 

laga skiftet. 2000. Elektronisk: https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/23.-Enskiftet-och-

laga-skiftet-sid-283-304.pdf [Hämtad 2020-04-15] 

Myrdal, Janken & Gadd, Carl-Johan (red.) Det svenska jordbrukets historia. Band 3. Sverige 

omkring år 1870. 2000. Elektronisk: https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/29.-Sverige-

omkring-ar-1870-sid-351-369.pdf [Hämtad 2020-04-15] 

Olsen, Lena. Rättsvetenskapliga perspektiv. SvJT 2004 s.105. 2004. 

Elektronisk: https://svjt.se/svjt/2004/105 [Hämtad 2020-05-05] 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet. En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet. Regeringens handlingsplan. 2017. Elektronisk: https://www.regeringen.se/4

9192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms_1702072.p

df [Hämtad 2020-04-15] 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Publikationer/2009/9MExploateringavjordbruksmark.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Publikationer/2009/9MExploateringavjordbruksmark.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569575b4/1552654165140/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20brukningsv%C3%A4rd%20jordbruksmark%20i%20Norrbotten.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569575b4/1552654165140/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20brukningsv%C3%A4rd%20jordbruksmark%20i%20Norrbotten.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569575b4/1552654165140/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20brukningsv%C3%A4rd%20jordbruksmark%20i%20Norrbotten.pdf
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9fa/miljomalsradets-atgardslista-2016.pdf
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9fa/miljomalsradets-atgardslista-2016.pdf
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9fa/miljomalsradets-atgardslista-2019.pdf
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc4610575bcd9fa/miljomalsradets-atgardslista-2019.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/4.-Landsbygden-under-1700-talets-f%C3%B6rsta-halft-sid-22-50.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/4.-Landsbygden-under-1700-talets-f%C3%B6rsta-halft-sid-22-50.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/5.-Bonderna-sid-51-84.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/5.-Bonderna-sid-51-84.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/15.-Den-agrara-stordriften-starks-sid-211-220.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/15.-Den-agrara-stordriften-starks-sid-211-220.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/23.-Enskiftet-och-laga-skiftet-sid-283-304.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/23.-Enskiftet-och-laga-skiftet-sid-283-304.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/29.-Sverige-omkring-ar-1870-sid-351-369.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/29.-Sverige-omkring-ar-1870-sid-351-369.pdf
https://svjt.se/svjt/2004/105
https://www.regeringen.se/49192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms_1702072.pdf
https://www.regeringen.se/49192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms_1702072.pdf
https://www.regeringen.se/49192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms_1702072.pdf


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 57 

Regeringskansliet, Handlingsplan för agenda 2030, 2018-2020. 2018. Elektronisk: 

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/ha

ndlingsplan-agenda-2030.pdf [Hämtad 2020-03-29] 

Regeringskansliet. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Elektronisk: 

https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartemen

tet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf. 

[Hämtad 2020-03-30] 

Regeringskansliet, Miljödepartementet. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

2014. Elektronisk: https://www.regeringen.se/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd

26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-

ekosystemtjanster [Hämtad 2020-04-10] 

Statistiska centralbyrån. Markanvändningen i Sverige. 7 utgåvan. Örebro: SCB Tryck AB. 

Elektronisk: https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi

0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf [Hämtad 2020-04-30] 

 
United Nations, Sustainable Development.  United Nations Conference on Environment & 

Development. AGENDA 21. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992.  Elektronisk: https://

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [Hämtad 2020-04-10] 

 

Elektroniska källor 

Boverket, Vem som får överklaga. 2019-06-28. Elektronisk: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/overklagande-av-detaljplan-
och-omradesbestammelser/overklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/ [Hämtad 
2020-04-16] 
Jordbruksverket, Gradering av åkermark: Var finns klass 10 jordarna? 2013-10-
01. Elektronisk: https://jordbruketisiffror.files.wordpress.com/2013/10/c3a5kerklassifiser
ing.jpg [Hämtad 2020-05-22] 

Jordbruksverket. Om jordbruksmark. Elektronisk: https://jordbruksverket.se/om-

jordbruksverket [Hämtad 2020-04-30] 

Land Lantbruk, Kan EU-samarbetet repa sig efter krisen? 2020-05-20. Elektronisk: 
https://www.landlantbruk.se/ledare/kan-eu-samarbetet-repa-sig-efter-krisen/ [Hämtad 
2020-05-21] 

Naturvårdsverket. Generationsmålet. 2018. Elektronisk: https://sverigesmiljomal.se/miljomal

en/generationsmalet/ [Hämtad 2020-04-30] 

Sveriges Miljömål.  Miljömålsrådet.  2020- 02- 27. Elektronisk: https://sverigesmiljomal.se/m

iljomalsradet [Hämtad 2020-04-30] 

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
https://www.regeringen.se/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
https://www.regeringen.se/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/overklagande-av-detaljplan-och-omradesbestammelser/overklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/overklagande-av-detaljplan-och-omradesbestammelser/overklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/overklagande-av-detaljplan-och-omradesbestammelser/overklagande-till-mark--och-miljodomstolen/vem/
https://jordbruketisiffror.files.wordpress.com/2013/10/c3a5kerklassifisering.jpg
https://jordbruketisiffror.files.wordpress.com/2013/10/c3a5kerklassifisering.jpg
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket
https://www.landlantbruk.se/ledare/kan-eu-samarbetet-repa-sig-efter-krisen/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalsradet
https://sverigesmiljomal.se/miljomalsradet


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

 58 

Sveriges Miljömål och Jordbruksverket. Saker kommuner kan göra. 2017- 11- 17. Elektronisk: 

http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/ett-rikt-odlingslandskap---

saker-kommuner-kan-gora/[Hämtad 2020-04-28] 

Intervjuer 

Intervju med Anders Larsson den 3 april 2020 

Intervju med respondent från Jordbruksverket den 17 april 2020 

http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/ett-rikt-odlingslandskap---saker-kommuner-kan-gora/
http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/ett-rikt-odlingslandskap---saker-kommuner-kan-gora/


Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga A:1 

Bilagor 

A: Enkät till kommun 

 

Sida 1 av enkät 

 

Sida 2 av enkät 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga A:2 

 

Sida 3av enkät. 

 

Sida 4 enkät 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga A:3 

 

Sida 5 av enkät. 

 

 

 

 

 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga B:1 

B: Enkät till länsstyrelsen 

 

Sida 1 av enkät.  

 

Sida 2 av enkät 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga B:2 

 

Sida 3 av enkät 

 

Sida 4 av enkät 



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga B:3 

 

Sida 5 av enkät 

  



Brukningsvärd jordbruksmark 
- för en hållbar framtid 

Bilaga C:4 

C: Enkätkommentar från kommun 

1. ”Fråga 1. Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan med tidsperspektiv 

2040. Vad som kommer att hända fram till 2030 är därmed inte helt enkelt att avgöra. 

Samråd för nya ÖP:n kommer förhoppningsvis att ske efter sommaren eller tidig 

höst. Det betyder att det inte finns något politiskt förankrat underlag som anger 

kommunens intentioner i frågan om exploatering på jordbruksmark ännu. Det är 

dock mycket troligt att så kommer att behöva ske. Det handlar dock inte enbart om 

kunskap. I den fysiska samhällsplaneringen måste olika intressen vägas mot varandra 

och det handlar därför mer om vilka alternativ som finns. I ÖP:n kommer vi att 

redogöra för en strategi för hur jordbruksmarken ska värderas och vägas mot andra 

allmänna intressen med exploateringsbehov. Vi kommer förhoppningsvis få resurser 

för att inventera jordbruksmarken och dess värden men vi kommer troligen inte att 

uttrycka nollacceptans för exploatering på jordbruksmark i ÖP:n.” 

2. ”På fråga 4.1 är i alla fall mitt svar att jordbruksmarken som ska tas i anspråk 

kommande år redan är detaljplanelagt för bostadsändamål sedan 50-talet, men alltså 

aldrig genomfört. Nu har intresse för ny bebyggelse ökat i byn (landsbygdsområde 

med cirka 250 invånare idag). Istället för att planlägga nya områden och upphäva den 

gamla detaljplanen bebyggs den redan planlagda jordbruksmarken. Handlar totalt om 

15 villatomter i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Detta stämdes av med 

länsstyrelsen innan vi gick vidare med ett exploateringsprojekt för den nya vägen i 

området.” 

3. ” Fråga 3. Länsstyrelsens vägledning i frågan är minst sagt torftig när det gäller att 

vägleda oss i hur vi ska göra i praktiken. Fråga 4. I den kommun där vi är verksamma 

omges tätorten av ett antal riksintressen, skogsområden med natur- och/eller 

rekreationsvärden, en förkastningsbrant, ett antal vattendrag (4) som med hjälp av 

strandskyddet många gånger gör förtätning av de större sammanhängande områdena 

extremt svårt. Bostadsförsörjning är också ett allmänt intresse och vi ser inte att det 

är möjligt att undvika att exploatera jordbruksmark, det blir helt enkelt inte några 

andra områden kvar. Däremot är det viktigt att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt och 

skapar ändamålsenliga strukturer och en täthetsgrad som är så hög som möjligt. En 

effekt av att vi inte har haft tillräcklig planberedskap för småhusbebyggelse är att 

efterfrågan på förhandsbesked har varit stor och när etableringarna delas upp till 1, 

2, 3, 5 villor innebär det också en stor chans att jordbruksmark tas i anspråk lite här 

och var. Dessutom behöver respektive tomt ha sin angöring löst vilket också riskerar 

påverka jordbruksmarken. Fråga 3.3. Planeringskatalogen är ett bra initiativ och vi ser 

det som betydelsefullt. Det är alltid en utmaning när vilka underlag ska användas och 

på vilken skalnivå. Inom vissa ämnesområden finns det ett hav av underlag och då 

blir tolkningen en utmaning, andra gånger är det väldigt tomt eller gammalt. Det blir 

också tydligt hur olika länsstyrelser har olika kvalitet på sina underlag/täckningen. 

Hur påverkar det planeringssystemet lokalt? ” 
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4. ” Svar på frågan 5: Den avgörande frågan, angående vad som kan göras för att 

kommunerna inte ska fortsätta att exploatera på åkermark:  Ekonomiska styrmedel: 

Incitament – ett positivt och verkningsfullt redskap för att hejda exploateringen. Till 

exempel: 1) att det ska bli mycket billigare att exploatera annan mark än 

jordbruksmark. Värdet för jordbruksmark ska höjas till dess reella värde. 2) att 

exploatören/kommunen ska betala det fulla priset för den totala förlusten av 

jordbruksmarken. Det innebär att man ska betala det pris det kostar att återskapa 

jordbruksmark på redan exploaterad mark. Jordbruksverket har information om 

dessa kostnader. Skatt- 3) att införa en mycket hög momssats som exploatören ska 

betala – inte lika roligt men också effektfullt. Lagändring- 4) Lagstadgat krav på 

kompensation= krav på att återskapa samma areal jordbruksmark av likvärdig kvalitet 

på annan plats inom den specifika kommunen innan exploatering tillåts ske.” 

5. ” För fråga 3.2 gäller att det framförallt handlar om ett behov av tydligare vägledning 

och rättspraxis, inte någon specifik personresurs eller ekonomisk resurs. För fråga 3.3. 

Gäller att vi använder information som finns tillgänglig på Planeringskatalogen, men 

att vi laddar ner/kopplar informationen till våra egna system. För fråga 4.2 gäller att 

"Annat" är: lämplig bebyggelsestruktur, avsevärt högre investeringar i infrastruktur, 

höga landskapsbildsvärden. ” 

6. ” En kommentar när det gäller fråga 2 är att det är skillnad i vilken kunskap som finns 

inom den kommunala organisationen och vilka beslut som sedan tas när det gäller 

exploatering. Hög kunskapsnivå inom tjänstemannaorganisationen är inte samma sak 

som att beslut tas med hänsyn till denna kunskap. ” 

7. ” Fråga 5.1. Vill lägga till att det viktigaste för att vi ska kunna hushålla med 

jordbruksmark i framtiden är att vi ska ha ett generöst regelverk i PBL som 

underlättar förtätning och idén om en blandad stad. När vi försöker förtäta så får vi 

så många och starka synpunkter från sakägare och intressenter, ofta förenat med hot 

om överklagande och fördröjningar av projekten.” 

8. ” Fråga 1: Vi utvecklar kommunen på flera olika platser, både centralt centrum och i 

våra lokala centrum. Det sker både på redan ianspråktagen mark och på naturmark, 

dock ingen jordbruksmark. Kommunen har mycket begränsat med jordbruksmarker. 

Fråga 3: Vi har inte behövt rådfråga länsstyrelsen i ärenden kring exploatering av 

jordbruksmark eftersom det inte varit aktuellt i kommunen. Fråga 4.3: Majoriteten av 

jordbruksmarken i kommunen ligger skyddad inom naturreservat.” 

9. ” Fråga 3. Tillgängliga resurser: Kommunen behöver djupare kunskaper inom 

jordbruksintresset av den typ Hushållningssällskapet kan bidra med. Kommunen ska 

dock fortfarande göra sammanvägda bedömningar och slutlig intresseavvägning. 

Kommunen använder inte ”Planeringskatalogen”. Den är svårhanterlig.” 

10. ” Fråga 4.2: Jordbruksmark som finns inom tätorterna och inom de största byarna 

ligger inom redan etablerade VA-områden (verksamhetsområden). Dvs, det är även 
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tillgången till infrastruktur som styr vilken mark som kommunen önskar ta i anspråk, 

inte främst för att det är ”platt mark” (Skogsmark kan oftast vara mycket bra mark 

efter att träd och rötter är borttagna, men att skövla skog känns inte som ett bra 

alternativ). Infrastruktur, pendling/transport, annan bebyggelse osv har stor 

betydelse när vi planerar för framtida bostadsområden. Vi ser samma tendens när det 

kommer till ansökningar om förhandsbesked – att det är dessa värden som styr var 

man vill bo. ” 

11. ” Fråga 3.2: Det behövs mer stöd för att kunna göra lokaliseringsprövningar. Efter 

att länsstyrelsen tagit fram en livsmedelsstrategi har synen på jordbruksmarken men 

arbetet vad gäller avvägningar på regional nivå har halkat efter. Det saknas ett 

tillräckligt stöd för att kunna utföra bedömningar och man hänvisas till arbetet med 

den nya indelningen/klassificeringen av jordbruksmarken som kommer tidigast 2021. 

Samtidigt skiljer det sig i bedömningen av jordbruksmarken inom juridiken där 

domar från mark- och miljööverdomstolen ofta ställer väldigt höga krav för att få 

bygga på jordbruksmark till skillnad från mark och miljödomstolen. Fråga 4.2: 

Strandskydd råder i stora delar av kommunen och rakt genom kommunen går en väg 

för transport av farligt gods vilket kräver skyddsavstånd. 

Fråga 5.1: Om jordbruksmarken blir riksintresse får länsstyrelsen möjlighet att 

upphäva planen enligt prövningsgrunderna istället för att detaljplanen kan överklagas 

i flera instanser innan ett slutgiltigt beslut om lämpligheten att bebygga fastställs. Idag 

är det resursslöseri att behöva planera och invänta dom i högsta instans.” 

12. ” I staden är huvudinriktningen att inte använda jordbruksmark för exploatering. Pga 

politiska prioriteringar gör staden det ändå, men det är sällan. Fråga 1.2. Det går inte 

att svara på hur mycket jordbruksmark vi kommer ta i anspråk fram till 2030. Det 

mesta som kommer byggas kommer ske inom redan exploaterade områden. Men 

översiktsplanen anger s.k. utredningsområden, som ligger utanför redan utbyggda 

områden, som kan komma att tas i anspråk för utbyggnad om politikerna vill det - 

men det kräver mycket planering och utbyggnad av infrastruktur/kollektivtrafik. 

Delar av det kan vara på det som nu är jordbruksmark - men om, när och hur går 

alltså inte att svara på idag. Fråga 2. Kunskapen om jordbruksmarkens värden, om 

hållbarhetsperspektiv mm är god i staden. Men det finns många politiker och 

anställda och det är självklart så att inte alla kan lika mycket. Men vi sitter på god 

expertis och det finns alltid någon som man kan fråga och få bra sakupplysning. På 

sista fråga 5.1 skulle jag vilja svara att omvärldsförändringar, t.ex. pandemin som vi 

lever med nu, skulle kunna bidra till en uppvärdering av jordbruksmarken som viktig 

för mer lokal livsmedelsförsörjning. Staden har förhållandevis mycket egen ägd mark, 

och delar av den är jordbruksmark som vi arrenderar ut. Det mesta av den marken 

används till odling av djurfoder och till betesmark. Mycket lite av vår jordbruksmark 

används till odling av grönsaker.” 
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D: Enkät kommentar från länsstyrelsen. 

1. ”Kunskapen om jordbruksmarkens värde är mycket ojämn i kommunerna. 

Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap om jordbruksmarken är av stor betydelse för att 

värna den. Vi har genomfört kunskapshöjande seminarium tillsammans med 

Jordbruksverket för länets planerare. Vi arbetar även med en vägledning om 

jordbruksmark och hur man hanterar jordbruksmark i planeringen. Jag uppfattar att 

det är flera län som arbetar med detta. Kommunerna som arbetar med nya 

översiktsplaner försöker också att uppmärksamma frågan sina nya översiktsplaner.” 

 

2. ” Fråga 2. Det är inte lätt för länsstyrelsen att svara på hur kommunernas kompetens 

ser ut. Vi ser ju bara de kompetenser som får ta plats i plandokumenten, och det är 

ofta hårt sållat till det som lagen kräver (med s.k. ”skall-krav”) mer än vad lagen 

önskar (genom s.k. ”bör-krav”). Vi tror att det ofta kan finnas kompetens inom 

kommunen för i princip samtliga frågor, men att resursen att faktiskt få arbeta med 

frågan så att den hanteras och uttrycks inom ramen för ett planarbete, är sannolikt 

ofta mindre. Av den anledningen kunde jag bara svara mittenalternativet på allt. 

Fråga 3, 4, 5. Övergripande kan sägas att vi och flera andra länsstyrelser arbetar mer 

aktivt med att ”tjata” om vikten av att planera för bibehållandet av jordbruksmark 

och hänvisar till hur miljöbalken är skriven samt hur domar där detaljplaner 

överklagats på frågan att jordbruksmark ianspråktas, har vunnit framgång. Saken är 

dock att staten genom länsstyrelserna inte kan stoppa en detaljplan för att kommunen 

inte tar hänsyn till denna resurs, vilket gör att vår vägledning i frågan inte så ofta får 

gehör. Sannolikt behöver frågan styras tydligare i lag och att underlag för planering 

blir bättre. Med upprustning av civilt försvar torde landets självförsörjningsgrad vara 

av vikt (då den sjunkit kraftigt de senaste årtiondena) och om frågan kopplas till 

försvar kan den sannolikt skärpas. Men det kräver ju också att det finns jordbrukare 

som tar hand om marken….” 
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E: Följebrev till enkät 

Följebrev till första utskick: 
 

1. Hej! Vi är tacksamma om ni vidarebefordrar denna enkät till den person som har 

insyn och kunskap gällande kommunens fysiska planering. Tack på förhand! 

Vi gör ett examensarbete om exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i vår 

utbildning till lantmäteriingenjörer. Som en del i studien gör vi en uppföljning av 

Jordbruksverkets rapport 2013:35 Väsentligt samhällsintresse - jordbruksmarken i 

kommunernas fysiska planering. Vår enkät är inspirerad av den enkät 

Jordbruksverket använde för utredning i denna rapport. 

Vi vill utvärdera om prognosen från 2013-2020 stämmer för att få en uppfattning 

kring exploatering av jordbruksmark från år 2013 till år 2030. Besvara den gärna 

snarast. Hör av er till oss om ni har några frågor. Tack på förhand! 

Detta e-mail tillåter dig att besvara en onlineenkät. Klicka på länken nedan för att 

öppna enkäten. 

https://evasys.hv.se/evasys/online.php?pswd=F6S6IMXR8EN7A7 

Med vänliga hälsningar, Amanda Mellbin (amanda.mellbin@student.hv.se) och 

Kristina Simson (kristina.simson@student.hv.se). ” ----------------------------------------

----------- Obs: Detta e-mail har skapats automatiskt. Lösenordet som finns i detta e-

mail kan ej spåras till dig. Dina synpunkter är helt anonyma. 

 

Följebrev till påminnelse: 

2. Hej! Detta e-mail är en påminnelse om att ni har fått en möjlighet att besvara en 

onlineenkät. Om ni redan har besvarat enkäten, eller meddelat att ni inte har 

möjlighet att svara kan ni bortse från denna påminnelse. Vi har full förståelse för att 

det är ont om tid med tanke på omständigheterna i nuläget. Tack på förhand! 

 

Vi är tacksamma om ni vidarebefordrar denna enkät till den som har insyn och 

kunskap gällande kommunens fysiska planering. Vi gör ett examensarbete om 

exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i vår utbildning till 

lantmäteriingenjörer. 

Tyvärr har det inträffat ett fel i enkäten. Det finns kommentarsfält under vissa frågor 

som inte går att markera och svara i. Om du vill besvara med en kommentar och har 

möjlighet, får du gärna skicka kommentaren till oss i ett mejl istället. Vi skulle behöva 

ert svar senast 30 april. 

Med vänliga hälsningar, Kristina Simson (kristina.simson@student.hv.se) och 

Amanda Mellbin. Klicka på länken nedan för att öppna enkäten. 

https://evasys.hv.se/evasys/online.php?pswd=F6S6IMXR8EN7A7 ------------------

https://evasys.hv.se/evasys/online.php?pswd=F6S6IMXR8EN7A7
mailto:amanda.mellbin@student.hv.se
mailto:kristina.simson@student.hv.se
mailto:kristina.simson@student.hv.se
https://evasys.hv.se/evasys/online.php?pswd=F6S6IMXR8EN7A7
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--------------------------------- Obs: Detta e-mail har skapats automatiskt. Lösenordet 

som finns i detta e-mail kan ej spåras till dig. Dina synpunkter är helt anonyma. 

 
 
 
 


