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Skåne i korthet! 

 

• 33 kommuner 
 

• 12 x 12 mil i 
kvadrat 
 

• 1, 2 miljoner inv 
en del av  
Öresundsregionen 
med 3,6 milj inv 



Skåne i jämförelse! 

 

       Skåne      Sweden   Andel 
Yta km²:        11 027        449 964       2,5% 

Invånare:      1 214 758    9 256 347     13,1% 

Inv/km²:                110              22 

 



Problemet ? 

• Det har under 2006 – 2010 konsumerats  
763 ha jordbruksmark  
(både åkermark och betesmark)  
för bostadsbyggande i Skåne enligt 
Jordbruksverkets uppföljning (2013) 
  
t ex 

• Malmö 69 ha 
• Helsingborg 62 ha 
• Lund 61 ha 
• Kävlinge 57 ha 
• Kristianstad 54 ha 
• Eslöv 52 ha 

 

• Perstorp 1 ha 
• Ö Göinge 2 ha 
• Osby 4 ha 
• Höör 5 ha 
• Svalöv 6 ha 
• Lomma 6 ha 



 

Jordbruksmarken 
Länsstyrelsens roll: 
 
• har ett uppsikt inom länet över  

hushållningen med mark- och vattenområden,  
 

• ska följa upp kommunernas arbete med översiktsplanen och 
övriga markanvändnings-planer och ge råd och stöd till 
kommunerna 
 

• Ska ta de initiativ som behövs för att det i arbetet med 
Miljöskonsekvensbeskrivningar och i planerings- och 
beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap MB. Initiativet 
skall tas så tidigt som möjligt i processerna. 
 
 

(Förordning med hushållning med mark och vatten) 
 
 



Hur har vi resonerat i Skåne ? 
• Bostadsbyggande styrs / vägleds via kommunens 

Översiktsplan enligt Plan- och bygglagen 
 

Jordbruksmark är INTE ett riksintresse dock av nationell 
betydelse enligt Miljöbalkens 3 kap Hushållning med mark 
och vatten  (3 kap 4§).  

• Jord- och skogsmark är av nationell betydelse 
 får endast användas om det behövs för  
 att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
 
• Översiktsplanen ska ta hänsyn till 3 kap MB 



Plan- och bygglagen och Miljöbalken 

Översiktsplan som bedömningsunderlag 

5 § Den myndighet, som skall tillämpa 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett 
ärende, skall i beslutet ange om den prövade 
anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att 
förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna samt 
med den för området gällande regionplanen eller 
kommunala översiktsplanen. 
 

Vid tillämpningen av 3 och 4 kap MB skall en 
bedömning göras om åtgärden förenlig med ÖP  
 

Hushållning med mark och vatten är både 3, 4 kap MB och 
Förordningen om hushållning med mark och vatten 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm


Plan- och bygglagen 



Plan- och bygglagen 
 

Mark- och vattenområden ska 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 

vatten i 3,4 kap MB ska tillämpas. (PBL 2:2) 

 
  

Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet. (PBL 2:4) 
 
 
 



Översiktsplanen – en process genom möjligheter och krav 
 

• ARENA för 
framtids-
diskussioner 
 

• VÄGLEDANDE 
Styr- och 
effektiviserings-
instrument 
 
 

• AVTAL 
mellan stat och 
kommun 

• Obligatorisk 
 

• Grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen 
 

• Riksintressens behandling 
 

• Kommunernas plan 
 

• Utvecklas successivt 
 

• Rationaliseringsinstrument  

• Synliggöra VISIONEN 

• UTGÅ från befintliga 
värden 
- bebyggelse-struktur 
- social struktur 
- natur- och kulturvärden 
 

• STAD & LAND i 
samverkan 

• TÄTORTER i samverkan 



 

Kommunal översiktsplanering & 
Hushållning med mark och vatten 

http://www-markinfo.slu.se/sve/mark/ago/bilder/aker5m.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_9F0mSQ77gM8/SqlRh5UWyII/AAAAAAAABBg/K6XxBmqSpZY/s400/villor.jpg
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.annonsera.se/images/00904/0/stora-vackra-villor-nra-beachen-koh-kho-khao.jpg&imgrefurl=http://stockholm-stad.annonsera.se/stora-vackra-villor-n%C3%A4ra-beachen-koh-kho-khao-229585.html&usg=__sVsktuIE-uIWYA5yDpdKJlUANfs=&h=480&w=640&sz=70&hl=sv&start=21&zoom=1&tbnid=pyXvuurHZ37EJM:&tbnh=103&tbnw=137&ei=4MjgT67tB-Tf4QTDnZioDQ&prev=/search?q=villor&hl=sv&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Hur har vi resonerat i Skåne ? 

TVÅ FRÅGOR: 
1. Är bostadsbyggande i allmänhet  

ett väsentliga samhällsintresse? 
• Vad är ett väsentligt samhällsintresse? Varför? 
• När är bostadsbyggande ett väsentligt samhällsintresse? 

Varför? 
 

2. Hur har kommunerna resonerat i sina gällande 
Översiktsplaner i sitt hänsynstagande?  

• Har kommunerna använt Miljökonsekvensbeskrivningen 
till att analysera? 

• Vilken avvägning har skett? Mot vad? Bortvalda alternativ? 
 



FRÅGOR VI STÄLLDE OSS: 
 

• Framgår grunddragen i fråga om den avsedda 
 användningen för mark- och vattenområden av översiktsplanen? 

 
• Går det att utläsa ÖP:s innebörd och konsekvenser  
 utan svårigheter? 

 
• Hur tar ÖP hänsyn till nationella mål? 

 
• Är det möjligt att följa upp Hushållning med mark och vatten i 

kommunernas ÖP? Hur synliggör ÖP de 
markanvändningskonflikter som finns eller uppstår under 
planeringsprocessen samt vilka alternativ som finns och vilka val 
kommunen gjort t ex i MKB?  
 

SYFTE MED UPPFÖLJNINGEN: 
• Att skriva aktualitetsyttranden, i den nya rollen med ny PBL 
• Att kunna följa upp hur ÖP utvecklas med ny PBL 
• Att ta fram nytt åtgärdsprogram för miljömålen 

 

Uppföljning av Skånes översiktsplaner.  
Hushållning med mark och vatten samt hänsyn till nationella mål  

sommaren 2011 





Kommunal prognos; lapptäcke 

Jämförelse Regional prognos 
2009-2019 

Jämförelse; verklig ökning, 
1999-2009 



1. Befolkningsprognoserna som ligger till underlag för ÖP  
spretar i länet. Kommunerna planerar inte utifrån sina 
förutsättningar utan mer utifrån politiska vilja/önskemål. 
 

2. Översiktsplanerna saknar ofta ett helhetsgrepp kring 
markanvändningen t ex saknas ofta en redovisning av övrig 
markanvändning såsom jordbruksmark, skogsmark och betesmark. 
 

3. Markanvändningskonflikter synliggörs inte alltid i planhandlingarna 
vilket medför att areella näringarna, natur- och kulturvärden ofta 
får stå tillbaka för exploateringsintressen 
 

4. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) används inte som 
processinstrument för synliggöra och analysera 
markanvändningskonflikter och miljöfrågorna i länets 
översiktsplaner.  
 

5. Planens konsekvenser och innebörd är svåra att utläsa 
 

6. Översiktsplanen fungerar ibland inte som vägledningsinstrument 

Slutsatser från uppföljningen – ÖP- 



 

UPPFÖLJNING AV Exploatering av åkermark 
- SLUTSATS- 

 • Skånes kommuner behöver i sin översiktsplanering ta större 
hänsyn till jordbruksmarken ur ett landskapsperspektiv och 
som produktionsresurs. 
 

• Huvuddelen av exploateringen i Skåne måste ske inom 
tätortsområdena genom hållbar förtätning av befintliga 
städer och tätorter. 
 

• Det finns en stor potential till förtätning i skånska tätorter. 
Exploateringen av åkermark kan därför begränsas. 
 

• Kommunerna saknar skäl – kan inte påvisa vilket BEHOV 
som finns för exploatering av bostäder på åkermark.  
 
Det finns alternativa platser till lokalisering; i den egna 
kommunen eller i angränsande kommuner. 
 

 
  
 



Skåne är en tillväxtregion med ökande befolkning. 
Ökat tryck på länets naturresurser som ska leverera 
nödvändiga ekosystemtjänster, som livsmedel, rent 
vatten, råvaror och möjlighet till rekreation.  
I de mer expansiva delarna av länet uppstår 
markanvändningskonflikter / intressekonflikter  
om hur marken ska nyttjas; 
• för ny bostadsbebyggelse,  

• För ny infrastruktur och  

• För nya verksamhetsområden, eller  

• för produktion av till exempel livsmedel och  

• För att skydda av natur- och kulturmiljön.  

Hushållning med mark- och vattenresurser i Skåne  
 



 

Utglesning av städer och tätorter  
– BYGGA UTÅT leder till: 

Kommunerna planerar oftast för ”utglesning”. Den sker 
oftast på initiativ från exploatörer och inte utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

Konsekvensen är att förutsättningarna minskar för bl a: 

- god service 

- god livsmiljö 

- god grönstruktur  
  för människor 

- bra kollektivtrafik (turtäthet)  
eller kollektivtrafik överhuvudtaget 



 

 
 

Konsekvensen är försämrade möjligheterna för bl a: 

- att bedriva rationellt jordbruk 

- att bibehålla spridningskorridorer för floran 

- att åstadkomma en förbättrad ekologisk och kemisk status i 
vattendragen (inkl bra VA-lösningar) 

- att åstadkomma god hushållning med mark och vatten, 
(mycket mark tas i anspråk samtidigt för olika infrastrukturer 
bl a gator och vägar) 

- bibehålla skyddsvärda kultur- och naturmiljöer 

Utglesning av städer och tätorter  
– BYGGA UTÅT leder till: 



 

RESULTAT från Stationsnära läge  
- Lägen med god kollektivtrafik 

Förtätning av städer och tätorter 

obebyggd mark: 
I vår översiktliga undersökning visade det sig att 
cirka 80 % av marken inom 1 km runt skånska 
järnvägsstationer bestod av obebyggd mark.  
Särskilt intressant är kanske den mark som klassas 
som övrig, markparkering eller gräsyta - men inte 
park? 
 
 
 
UTDRAG UR: 
Stationsnära läge, 2010 samarbete  
mellan Region Skåne, Länsstyrelsen,  
Kommunförbundet Skåne 



Arbete med att ta fram Åtgärdsprogrammet 

 



Bakgrund – generationsmålet ska in tydligare 

”Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är  
att till nästa generation 
lämna över ett samhälle  
där de stora miljöproblemen 
i Sverige är lösta,  
utan att orsaka ökade  
miljö- och hälsoproblem  
utanför Sveriges gränser.” 

 



Bakgrund –  
inför översynen av åtgärdsprogram för att nå miljömålen 

• Konsumtionens påverkan på miljön 

• Förändrat klimat, skapar till viss del förändrade 
förutsättningar 

• Effektivare energianvändning och ny miljöteknik 

• Inbyggda målkonflikter; t ex mellan miljömål -andra 
samhällsmål 

• För att nå resultat krävs ökad samverkan; 
näringsliv/myndigheter/medborgare 

• Tydliggöra svensk miljöpåverkan utomlands 

• Förändring av jordbruk och skogsbruk  
- hänsyn till ekosystemen långsiktighet.   

• Bättre märkning och hantering av kemikalier 

 



Skånska utmaningar enligt Länsstyrelsen  

KOPPLAT TILL SKÅNES UTVECKLING 

• Integration av nyanlända 

• Hemlösheten 

• Minskade arealer åkermark 

 

 KOPPLAT TILL MILJÖN I SKÅNE 

• Hållbara transporter 

• Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag 

• Hushållning med mark och vatten 

• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

• Konsumtionen 



 

ÅTGÄRD FÖR ATT HUSHÅLLA MED MARK OCH VATTEN 

Begränsad exploatering av åkermark 
- nollvision- 

 



 

ÅTGÄRD FÖR ATT HUSHÅLLA MED MARK OCH VATTEN 

Begränsad exploatering av åkermark 
 Kommunerna ska i sin beskrivning till 

översiktsplanen redovisa vilka  
”väsentliga samhällsintressen som skall 
tillgodoses”  
när kommunen föreslår exploatering på 
åkermark.  
 
Genom att göra en bedömning i MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivningen) tillhörande planen 
bör kommunen synliggöra de 
markanvändningskonflikter som uppstår vid 
exploatering på åkermark. 
- Vilka rimliga alternativ finns? 
- Vilka konsekvenser uppstår?  
   T ex vilka blir konsekvenserna för 
jordbruksproduktionen? 



Kontakt 
 
elisabet.weber@lansstyrelsen.se 
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