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Hushållning med jordbruksmark 

i den kommunala planeringen 

– exempel Skåne



Skåne i korthet!

• 33 kommuner

• 12 x 12 mil i 

kvadrat

• 1, 2 miljoner inv,  

del av  

Öresundsregionen 

med 3,6 milj inv
(ca 13% av Sveriges 

befolkning)



Jordbruksmarken i Skåne



Hushållning med mark och vatten

Illustrerar tids-rumsförhållandet mellan de beslut 

som tas kring exploatering av jordbruksmark och 

den betydelse som jordbruksmarken har i ett 

långsiktigt och globalt perspektiv.
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Arbete med Hushållning med mark och vatten och 
Hållbara transporter i Skåne - bygga gemensam lägesbild -

De regionala aktörerna i samverkan och samarbete => 

planeringsunderlag/vägledning för kommunal planering

2008 2010 2012        2013 2015201420112009

N

y

P

B

L
4
 ste

g
sp

rin
cip

e
n

SAMVERKAN inom HM Skåne, KSS, SLF, Skånskt bostadsnätverk m.m.
– Region Skåne, Länsstyrelsen, Trafikverket, Kommunförbundet Skåne -

2016



RESULTAT från Stationsnära läge (2010) 
- 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. 

UTDRAG UR:

Stationsnära läge, 

2010 samarbete mellan Region Skåne, 

Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne



RUS – Det öppna Skåne 2030



RUS – Det öppna Skåne 2030



2012 och 2016

2015

ÅTGÄRD FÖR ATT HUSHÅLLA 
MED MARK OCH VATTEN 

Begränsad exploatering av 
åkermark
- nollvision-



Länsstyrelsen Skånes ställningstagande

• All jordbruksmark i Skåne är brukningsvärd 
och värdefull

• Kommunerna måste inom ramen för sitt 
ansvar inom fysisk planering hushålla med 
jordbruksmarken

• Hushållning med mark och vatten kräver 
proaktiv planering



Stadsutveckling
UTGLESNING leder inte till ”God bebyggd miljö”

KONSEKVENSER:
skapar försämrade förutsättningar för.

- god service

- god livsmiljö

- god grönstruktur 
för människor

- bra kollektivtrafik 
(turtäthet) 
eller kollektivtrafik 
överhuvudtaget

- bedriva rationellt jordbruk

- bibehålla och skapa ”grön 
infrastruktur” och tillhandahålla 
ekosystemtjänster

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

- klimatanpassning



Kommunal översiktsplanering &

Hushållning med mark och vatten
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Plan- och bygglagen (PBL)
Kommunalt planmonopol skapar rättigheter och skyldigheter

Stat – kommun – maktfördelning

Intresseavvägningar
Enskilda intressen – allmänna intressen

Förutsätter dialoger
- kommunerna emellan–

- stat och kommun –

- kommun och medborgare -



vägledande

Juridiskt bindande



Plan- och bygglagen, Miljöbalken och 
Förordningen om Hushållning med mark och vatten

3 kap MB

4 § 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 
tillfredsställande 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.

3 kap PBL 

4 § Kommunen ska i översiktsplanen 

redovisa sin bedömning av hur skyldigheten 

att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna 

intressen vid beslut om användningen av 

mark- och vattenområden kommer att 

tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen 

enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

Förordningen om  Hushållning 

med mark och vatten

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

2 kap PBL 

2 § 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 och 4 kap.

miljöbalken ska tillämpas

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4


Det svenska systemet för planering och vägledning av beslut

Plan- och bygglag (PBL)

(kommunernas planmonopol)

Miljöbalken 3 och 4 kap

”hushållningsbestämmelserna”

(statens intresse)

Prövning av ärenden t. ex sandtäkt

Miljöbalken, lag om kontinentalsockeln 

Översiktsplan

Vägledande för 

beslut

Detaljplan

Tillstånd och dispens får inte 

ges i strid med detaljplan



Platsspecifik och kontextberoende

•Prövningen på varje plats är platsspecifik och 
kontextberoende. 
För plan- och lovärenden ska prövningen 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.

•Kommunen ska i en översiktplan redovisa hur 
allmänna intressen enligt 2 kap PBL 
kommer att tillgodoses vid beslut om mark- och vattenanvändning.

•En väl underbyggd översiktsplan är vägledande 
för efterföljande beslut. 

• En ansökan om förhandsbesked, bygglov eller vid detaljplaneprövning 

måste prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. 



Metod för tillämpning av 3 kap §4 MB i PBL ärenden

1) Översiktsplanen 
– vilken markanvändning vägleder 
den till, ger den stöd?

Stämmer den sökta åtgärdens markanvändning 
med angiven markanvändning den på platsen 

gällande översiktsplanen?

Kommunen ska i en översiktplan redovisa hur allmänna 
intressen enligt 2 kap. PBL kommer att tillgodoses vid 
beslut om mark- och vattenanvändning 

3 kap. 4 § första meningen PBL 



2) Utgör bestämmelsen 

i 3 kap 4 § MB ett hinder?

a) Brukningsvärd jordbruksmark?

Är marken är klassad som jordbruksmark? 
(antingen betesmark eller åkermark)?

Är den brukningsvärd?

Metod för tillämpning av 3 kap §4 MB i PBL ärenden



Exempel på väsentliga samhällsintressen är:

 Bostadsförsörjningsbehovet

 intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, 

 skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt

 att säkerställa viktiga rekreationsintressen. 

(prop. 1985/86:3 sid 53).

2) Utgör bestämmelsen i 

3 kap 4 § MB ett hinder? 

b) Tillgodoses väsentliga samhällsintressen?

Det är endast väsentliga samhällsintressen som kan motivera avsteg från 

bestämmelsen och då endast under förutsättning att det aktuella 

exploateringsintresset inte kan tillgodoses på ett från samhällets synpunkt 

tillfredsställande sätt på annan mark. 

Metod för tillämpning av 3 kap §4 MB i PBL ärenden



Kommunala planeringsunderlag!


