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Sammanfattning  

I detta kandidatarbete undersöks kommuners förhållningssätt till exploatering av 
jordbruksmark. Minskade arealer åkermark för jordbruket har blivit allt mer uppmärksammat 
i samband med en växande befolkning som kräver att livsmedelsproduktionen fortskrider. 
Samtidigt som detta så finns ett intresse hos kommunerna att bygga bostäder för att möta 
befolkningstillväxten. Skyddandet av jordbruksmark står ofta i konflikt med utbyggnad. Med 
planmonopolet är det upp till kommunerna att utifrån lagstiftning själva besluta om sin 
markanvändning och motstående intresse.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur ianspråktagandet av jordbruksmark har förändrats 
sedan början av 2000-talet till idag och på så sätt kunna härleda i vilken riktning utbyggnaden 
på jordbruksmark fortskrider i. För att besvara frågorna har ianspråktagandet av 
jordbruksmark och hanteringen av det undersökts i sydvästra Skåne. Specifikt två kommuner, 
Eslöv och Trelleborgs kommun med översiktsplaner från 2018 samt tidigare översiktsplaner 
från 2001 respektive 2002. Fokus har legat på att synliggöra förändringen översiktsplanerna i 
mellan, hur markanspråket motiveras samt hur länsstyrelsens förhållningssätt mot 
markhushållningen av jordbruksmark har förändrats. Två styrfilosofier inom svensk 
planering, plan- och miljöparadigmet används för att skapa ytterligare förståelse för vilket 
synsätt kommunerna har på planeringen och markanvändningen av jordbruksmark.  
 
I analysen av arbetet har det framkommit att kommunernas sätt att se på jordbruksmarken har 
förändrats. Bevarandet av jordbruksmark har blivit en viktigare och naturligare del i 
översiktsplanerna samtidigt som förtätningsförslag blir allt mer förekommande. Trots detta 
fortsätter bostadsbyggandet att ta jordbruksmark i anspråk. Det visar sig att kommunerna inte 
motiverar vilket väsentligt samhällsintresse som tillgodoses genom att ta jordbruksmark i 
anspråk.  
 
  



 

Förord 

Tack till min handledare Ida Marttila för all hjälp som jag fått under arbetets gång. Ett stort 
tack vill jag även rikta till fikagruppen som funnits där för att bolla tankar och idéer 
tillsammans med och varit ett stort stöd under dessa veckor. Slutligen vill jag tacka Ulla 
Haglund, för att du finns tillhands vid små som större frågor som dykt upp under 
kandidatarbetets gång.  
 
Jag själv har vuxit upp på en växtodlings gård i södra Skåne, med detta arbetet har jag haft 
möjligheten att undersöka ett ämne som intresserat mig länge, ianspråktagandet av 
jordbruksmark. Ett ämne som även varit relevant för min utbildning. Arbetsprocessen har 
varit lärorik men samtidigt prövande, ytterligare nyfikenhet har vuxit fram om hur 
ianspråktagandet av mark genom lagar och regler tolkas av tjänstemän som dagligen arbetar 
med frågan.  
 
Sofie Nilsson 
Karlskrona juni 2019 
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Del 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
”Man måste väga för och emot. Vi har en av världens bästa åkermark och den måste vi ta 

hand om. Vi kan inte säga nej till allt för då blir inget byggt.” 
 

Så lyder landshövdingen för Skåne, Anneli Hulthéns ord när hon beger sig ut för att besöka 
den första av länets kommuner i början på 2017. Landshövdingen som tillträdde 2016 möter 
nollvisionen som antogs under föregående landshövdingens uppdrag med andra ögon och 
möjliggör för exploatering av åkermark i Skåne (Gravlund & Lundgren, 2017). Nollvisionen 
var från början en storsatsning på att så lite jordbruksmark som möjligt skulle tas i anspråk i 
Skåne. Nollvisionens ursprung blev senare istället att anspråk av åkermark skulle motiveras 
ytterligare (Weber, 2013). Landshövdingen menar att när Skånes kommuner förtätat och 
byggt på höjden kan åkermark behöva bebyggas för att fortsätta växa och möta 
bostadsbehovet, detta då alla andra möjliga utvägar redan är nyttjade. Kommunerna i Skåne 
välkomnade det flexiblare förhållningssättet till exploatering av åkermark och menar att 
landsbygdskommunerna måste ha möjlighet till att växa utöver de satsningar de gör för 
förtätning (Gravlund & Lundgren, 2017).  
 
Befolkningsantalet i Skåne har ökat med strax över två hundra tusen invånare de senaste tjugo 
åren (SCB, 2019), en stark tillväxtregion som till stora delar består av Sverige bästa 
jordbruksmark. Den starka tillväxten skapar ett behov av allt fler bostäder, och invånare som 
länets kommuner vill attrahera. I miljöbalkens tredje kapitel benämns jordbruksmark vara av 
nationell betydelse, men inte ett riksintresse. Med anledning av detta får jordbruksmark 
bebyggas, men endast om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse (SFS 
1998:808). Vad som är av väsentligt samhällsintresse är dock upp till kommunerna att 
formulera, som med planmonopolet har rättigheten att styra över sin mark och 
vattenanvändning (Jordbruksverket, 2013:5).  
 
Jordbruksverket hänvisar till att reglering av jordbruksmark är en fråga som 
uppmärksammades redan 1972, under perioden där Sveriges främsta exploatering av 
jordbruksmark skedde. Då inkom en proposition som skulle komma att reglera 
markanspråket. Jordbruksmark av högsta kvalité fick inte längre tas i anspråk om andra 
möjligheter på mindre bördig mark var möjlig. Störst problematik ansågs det vara i västra 
Skåne, där det sällan fanns andra alternativ att exploatera än på jordbruksmark. 
Anmärkningsvärt i detta är att den främsta exploatering som skedde var inte på grund av en 
växande population, utan av bekvämlighetsskäl. En trend i att bygga småhus och fritidshus 
(Jordbruksverket, 2013:17).  
 
Med upp till 50% bördig jordbruksmark i länet står flertalet av kommunerna i Skåne inför 
problematiken att exploatera jordbruksmark när de vill expandera kommunen. Detta har 
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föranlett till att Skåne är det län som under perioden 2011–2015 tog störst areal 
jordbruksmark i anspråk i hela Sverige (Jordbruksverket, 2017:4). Det beslut som den 
enskilda kommunen gör när de väljer att exploatera jordbruksmark påverkar inte endast 
brukaren av marken utan även produktionen av livsmedel i ett regionalt och nationellt 
sammanhang (Länsstyrelsen, 2015:3). 
 

1.2 Problemformulering 

Med stora arealer bördig jordbruksmark har markanspråket på skånsk jordbruksmark blivit en 
aktuell och viktig fråga att driva, vilket föranledde att länsstyrelsen i Skåne 2012 antog en 
nollvision, om att minimera anspråket på jordbruksmark i länet. Med nollvisionen tog 
länsstyrelsen ett tydligt ställningstagande mot problematiken, något som kritiserats av flertalet 
kommuner runt om i Skåne som menar att de måste kunna växa. Problematiken med 
exploatering av jordbruksmark ställs på sin spets när kommuner, vars huvudsakliga intresse 
ofta ligger i att växa ofta står i konflikt med intresset att bevara jordbruksmark. Flertalet 
kommuner i Skåne har svårigheter att expandera om inte jordbruksmark får tas i anspråk. 
Sedan 70-talet har problematiken med allt minskad areal jordbruksmark varit aktuellt, då 
jordbruksmarken i Skåne klassades som bland den bästa i Sverige. Detta ledde till att den 
första regleringen av jordbruksmark tillkom. Efter att nollvisionen antogs 2012 så har 
länsstyrelsen förhållningssätt till jordbruksmark luckrats upp och jordbruksmark fortsätter att 
tas i anspråk. Jordbruksmarken är viktig för livsmedelsproduktionen, men frågan är om 
kommunernas vilja att växa står över konsekvenserna att exploatera den? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur exploatering av jordbruksmark behandlas i 
kommunal fysisk planering. Genom att studera förhållningssättet kommuner haft till 
jordbruksmark i tidigare och senare översiktsplaner är det möjligt att synliggöra om synen på 
exploatering av jordbruksmark har förändrats. Uppsatsen syftar även till att undersöka om 
länsstyrelsens förhållningssätt till ianspråktagandet av jordbruksmark har förändrats.  
 

1.4 Forskningsfrågor 

• Hur har synen på exploatering av jordbruksmark förändrats från millennieskiftet till 
2018?  

• Hur motiveras exploatering av jordbruksmark i kommunernas översiktsplaner? 
• Hur förhåller sig länsstyrelsen till kommunernas anspråk på jordbruksmark i 

respektive översiktsplan?  
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1.5 Avgränsning 

I detta arbete undersöks Skåne och hur utvalda kommer i Skåne hanterar och har hanterat 
ianspråktagandet av jordbruksmark. Skåne är det län som innehar den bördigaste marken i 
Sverige, vilket föranleder till att avgränsningen har gjorts till Skåne. Arbetet kommer utgå 
ifrån två kommuner, som valdes ut i samband med fallstudien. Kriterierna för avgränsningen 
av kommunerna var först och främst att kommunen skulle inneha mark som klassas som den 
bördigaste marken i Sverige, bestående av klass 8–10 enligt Lantbruksstyrelsens 
klassificering från 1971 (Jordbruksverket, 2013:18). Fortsatt skulle kommunerna ha haft en 
befolkningstillväxt för att ha ett behov av att expandera och växa ytterligare, då det vanligtvis 
är då som problematiken med anspråk på jordbruksmark ställs på sin spets. Kommunerna som 
valdes ut skulle även ha en relativt ny översiktsplan för att kunna säkerställa dess aktualitet 
och som hade trätt i kraft vid starten av arbetet. Slutligen valdes två kommuner ut för att de 
var jämnstora i invånarantalet och på så sätt tala för en större del av kommunerna i Skåne. 
Dessa kommunerna var Eslövs kommun och Trelleborgs kommun. Arbetet kommer att 
grunda sig i utvalda översiktsplaner producerade av kommunerna, vilket totalt är fyra stycken. 
Två av översiktsplanerna är aktuella och två är utdaterade, då de togs fram i början på 
millennieskiftet.  
 
Trelleborgs kommun har en översiktsplan från 2018 som fokuserar på kommunens landsbygd 
och orter samt en fördjupad översiktsplan över Trelleborgs stad från 2014. För att avgränsa 
arbetet ytterligare undersöks endast översiktsplanen från 2018. 
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1.6 Begreppsdefinition 

Åkermark är mark som används till växtodling, där bland annat livsmedelsprodukter och 
foder odlas. Åkermark är till skillnad från betesmark möjlig att plöja och kallas åker trots att 
djur betar på marken vid vissa tillfällen. Åkermarken måste kunna användas för växtodling 
varje år, med anledning av detta får marken inte växa igen (Jordbruksverket, 2019). 
 
Betesmark är mark som främst används som bete för djurhållning. Marken är permanent grön 
och är inte möjlig att plöja, förutom betande djur kan betesmark underhållas genom putsning 
(Jordbruksverket, 2019). Viss betesmark är rik på biologisk mångfald och kulturmiljöer. Mark 
som inte är lämplig att användas till växtodling används till betesmark. 
 
Jordbruksmark används som ett samlingsnamn för åkermark och betesmark.   
 
Hektar är det vanligaste förekommande sättet att mäta jordbruksmark på. Ett hektar avser 
100x100 meter, det vill säga 10 000m2. Hektar förkortas till ha och förekommer ofta i 
översiktsplaner när det talas om hur mycket jordbruksmark som tas i anspråk.  
 
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för alla arter och livsmiljöer som finns. Avser 
variationen inom en art, mellan olika arter och naturtyper. Jordbruk ska ske på ett sådant sätt 
att de djur och mekanismer som är delaktiga i nedbrytningen av jord inte utrotas (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2018).  
 
Hållbar utveckling formulerades av FN:s Brundtlandskommissionen 1987 enligt följande: 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 2012). 
Begreppet lämnar stort utrymme till tolkning av vad som är hållbart och hur en hållbar 
utveckling uppnås. Och har haft stor genomslagskraft inte minst inom politiken. Det finns 
många olika definitioner på hållbarhet och hur det uppnås, men det som huvudsakligen 
används är långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Nationalencyklopedin, 
2018).  
 
Miljömålen är riktningen för Sveriges miljöpolitik och har varit det sedan april 1999, när 
riksdagen antog miljömålssystemet. Vilket består av det övergripande generationsmålet samt 
16 miljömål. Generationsmålet visar riktningen för arbetet, medan miljömålen är ett 
hjälpmedel för att konkretisera och underlätta miljöarbetet (Sveriges miljömål, 2019a).  
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Del 2 Kunskapsöversikt 

Nedan beskrivs den lagstiftning som styr fysisk planering och reglerar användningen av 
jordbruksmark. Lagstiftningen som presenteras har styrt markanvändningen under 2000-talet. 
För att vidare skapa en förståelse för hur planeringen kring jordbruksmark mark hanterades 
tidigare jämfört med nu synliggörs myndigheternas åtskilda roller och hur de samverkar med 
varandra i frågor som rör planering och användning av mark. Slutligen presenteras en 
bakgrund till användningen av jordbruksmark i Sverige, hur lagstiftningen har vuxit fram 
samt hur lagar reglerar ianspråktagandet av mark.  
 

2.1 Juridiskt ramverk: Plan 

Plan- och bygglagen från 1987 och från 2011 presenteras, därefter översiktsplanens roll och 
hur den har förändrats.  
 

2.1.1 Plan- och bygglagen 1987 

Reglering av den fysiska miljön i Sverige har varit en fråga ända sedan 1300-talet, när den 
första lagstiftningen som reglerade byggande infördes (Hall, Eriksson m.fl., 1997:154). Efter 
det har flertalet bestämmelser tillkommit, som på olika sätt reglerat bebyggelse (Hall, 
Eriksson m.fl., 1997:155). 1985 lade regeringen fram ett förslag om plan- och bygglag, plan- 
och bygglagen som skulle komma att ersätta bland annat Byggnadslagen (1947:385) och 
Byggnadsstadgan (1959:612). Förslaget innebar en omfattande omarbetning för att förenkla 
och modernisera den tidigare lagstiftningen. Den nya plan- och bygglagen medförde en 
decentralisering av beslutsfattandet och lade grunden för den lagstiftning som finns idag. 
Ansvaret förflyttades från staten till kommunerna och länsstyrelsens roll förändrades. 
Länsstyrelsen fick de granska planer i efterhand och upphävandet av planer fick endast ske i 
enlighet med gällande lagstiftning, samtidigt som kommunerna fick mer ansvar och kravet på 
översiktsplan tillkom. Den främsta förändringen och förbättringen med förslaget var att 
medborgarinflytandet ökade, där parter berörda av planläggning skulle ha samma 
förutsättningar som sakägare (Regeringens proposition 1985/86:1, 1985:1). 
 
Sveriges första heltäckande plan- och bygglag trädde i kraft den första januari 1987 och var 
den gällande lagstiftningen för plan och bygg fram till en ny och uppdaterad version trädde i 
kraft den 2: a maj 2011.  
 
2.1.2 Plan- och bygglagen 2011 

I en proposition framtagen av regeringen 2010 föreslås en ny plan- och bygglag för att ersätta 
den föregående plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk (1994:847), vilket ansågs vara positivt enligt majoriteten av de berörda parterna 
(Regeringens proposition 2009/10:170, 2009:1, 126). Förslaget var en del av regeringens 
förenklingsarbete av regelverk för att förenkla plan- och bygglag för medborgare, samtidigt 
som regler för byggande skärptes (Boverket, 2012:7). De grundläggande syften i plan- och 
bygglagen (1987:10) ansågs vara stabil och en bra grund att fortsätta bygga på, statens roll 



 6 

förblir stark och det samma gäller kommunernas huvudansvar för planeringen. Bristerna med 
plan- och bygglagen (1987:10) återfanns bland annat i tillämpningen av lagen, huvudsakligen 
lades därför fokus på att förenkla och modernisa den nya lagstiftningen. Det som tillkom med 
plan- och bygglagen (2010:900) var bland annat nya bestämmelser om miljö- och 
klimatfrågor, frågor som nu måste tas med i beaktning i vidare planering (Regeringens 
proposition 2009/10:170, 2009:127). Ett steg mot att medborgarna skulle uppleva en enklare 
plan- och bygglag gjordes i att den som ansökt om bygglov skulle få svar inom tio veckor 
efter att ansökan skickats in (Boverket, 2012:7).  
 
Plan- och bygglagen (2010:900) har sedan den trädde kraft den andra maj 2011 ändrats ett 
flertal gånger, men är ursprungligen densamma. En komplex lag som till stor del reglerar 
byggandet i Sverige (Mattsson & Hagander, 2016:13).  
 

2.1.3 Översiktsplanering 

Med 1987 års plan- och bygglag kom beslutet att varje kommun skulle ha en översiktsplan 
som visar på kommunens användning av mark- och vattenområden (Regeringens proposition 
1985/86:1, 1985:1). Hagander och Mattsson beskriver det som att beslutsansvaret försköts 
från staten till kommunerna, översiktsplanen blev då ett vägledande dokument och hjälpmedel 
för kommunen i vidare detaljplanering och bygglovshantering (Mattsson & Hagander, 
2016:38).  
 
Utredningar som gjorts i samband med plan- och bygglagen 2011 visade på att 
översiktsplaneringen inte skett kontinuerligt i alla kommuner sedan tillkomsten av plan- och 
bygglagen (1987:10), utan snarare kortsiktiga planer som påvisade markanvändningen 
(Regeringens proposition 2009/10:170, 2009:127). Detta kom att regleras ytterligare samt 
bestämmelser om hur översiktsplanen ska utformas, och denna gång i förhållande till ett 
nationellt och regionalt perspektiv. Den kommunala planeringen bedömdes behöva sättas i ett 
större perspektiv, med mer fokus på hållbarhet och de uppsatta miljökvalitetsmålen (Mattsson 
& Hagander, 2016:39).  
 
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men varje kommun ska idag ha en 
aktuell översiktsplan som påvisar en långsiktig plan för hela kommunen. Översiktsplanen som 
ett verktyg för politiken måste aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige för att säkerställa att planen är aktuell eller om planen kan komma att 
behöva revideras. Planen ska fungera som ett underlag i kommunens framtida utveckling, 
men även vid uppkomsten av oförutsedda initiativ som kommunen annars står utan beredskap 
i (Mattsson & Hagander, 2016:39). Det kan exempelvis handla om en privat aktör som vill 
bygga vindkraftverk.  
 
Översiktsplanen är ett vägledande dokument för vidare planering inom kommunen och med 
anledning av att översiktsplanen inte är juridiskt bindande behöver endast de större dragen för 
utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden visas och inte ytterligare preciseras. 
Framtagandet av nya detaljplaner kan förenklas och snabbas på, om de har påvisats sedan 
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tidigare och har stöd i översiktsplanen (Mattsson & Hagander, 2016:42–43). Under 
framtagandet av översiktsplaner är det länsstyrelsens uppgift att bevaka specifika frågor som 
främst rör miljön och bland annat riksintressen. För varje översiktsplan ska kommunens 
respektive länsstyrelse lämna ett granskningsyttrande, där det framgår om länsstyrelsen har en 
annan syn på frågor som tas upp i översiktsplanen (Mattsson & Hagander, 2016:45).  
 
2.2 Juridiskt ramverk: Miljö 

Nedan presenteras Miljöbalken, bakgrunden till lagen samt dess mål.  
 
2.2.1 Miljöbalken 1998  

I regeringens proposition från 1997 lades ett nytt förslag på miljölagstiftning fram, den så 
kallade miljöbalken (Regeringens proposition 1997/98:45, 1997:1). Tidigare lagstiftning var 
uppdelad i femton åtskilda miljö- och resurslagar, som tillkommit efterhand vilket ledde till 
en svåröverskådlig lagstiftning som i vissa fall visade sig vara motstridig. Med miljöbalken 
fördes de separata lagarna samman och istället skapades en bred miljö- och resurslagstiftning. 
Grunden ligger i att skapa en integrerad, diversifierad och skärpt miljölagstiftning för ett 
ekologiskt hållbart samhälle som breddas och förenas med sociala och ekonomiska perspektiv 
(Regeringens proposition 1997/98:45, 1997:1–2). Lagstiftningens mål är att säkerställa 
nästkommande generationers hälsa och livsmiljö, samtidigt som fokus läggs på vad 
människan får och inte får göra. Med rätten att använda och förändra naturen tillkommer ett 
ansvar om att förvalta egendomen (Regeringens proposition 1997/98:45, 1997:1). 
 
Utöver detta regleras hushållning av mark- och vattenresurser för att säkerställa en god 
hushållning. Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft första januari 1999. Det empiriska 
materialet, översiktsplanerna har huvudsakligen arbetats fram och antagits efter att 
miljöbalken tillkom, vilket innebär att miljölagstiftningen som reglerat användningen av mark 
varit densamma för alla översiktsplaner.  
 

2.3 Myndigheternas roll 

För att förstå hur mark- och vattenområde regleras och styrs är det viktigt att förstå vilken roll 
de olika myndigheterna har inom planeringen. Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska 
efterföljas medans det är regeringen som verkställer besluten. Länsstyrelserna verkar som 
regeringens förlängda arm ute i länen och kommunerna vars roll är att hushålla med marken.  
 

2.3.1 Riksdag och regering 

Riksdag är Sveriges högst beslutande organ och är den myndighet som huvudsakligen 
beslutar om svensk lagstiftning (Sveriges Riksdagen, 2018). Regeringen är det organ som står 
bakom förslagen om ny lagstiftning eller ändring av befintlig. Ett arbete som oftast startar 
med en statlig utredning, vars resultat publiceras i Statens offentliga utredningar (SOU). Efter 
att riksdagen beslutat om en ny lag eller förändring av befintlig verkställer regeringen den nya 
lagstiftningen (Regeringskansliet, 2016). Bakom styrningen av jordbruksmark står således 
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riksdagens beslut om att miljöbalken och plan- och bygglagen ska styra svensk användning av 
mark- och vattenområde.  
 
Riksdagen beslutar även i vilken riktning miljöarbetet i Sverige ska ta, detta genom att 
bestämma vilka mål och delmål som ska arbetas mot, samt åtgärder och strategier för att 
uppnå miljömålen (Riksdagen, u.å.). Generationsmålet är det övergripande 
miljökvalitetsmålet och är vägledande för svensk miljöpolitik. Syftet med miljökvalitetsmålet 
är att när nästa generation tar över ska de största miljöproblemen vara lösta. Generationsmålet 
visar vägen med 16 miljömål som preciserar hur det är tänkt att gå tillväga för att nå det 
övergripande målet. Riksdagens definition av miljömålet är följande:  
 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (Naturvårdsverket, 2018) 
 
2.3.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i länen och arbetar för att statens intresse 
tillgodoses runt om i landet. Länsstyrelsen följer länens utveckling med utgångspunkten att 
främja den, samtidigt som de arbetar för att nationella mål får genomslag i kommunerna 
(Mattsson & Hagander, 2016:216). Som regeringens förlängda arm har länsstyrelsen även 
flertalet uppgifter som berör mark- och miljöfrågor, vilket är den första instansen ovanför 
kommunerna. Detta innebär att kommunala beslut som överklagats prövas i första hand hos 
länsstyrelsen (Mattsson & Hagander, 2016:217). Beslut tagna av länsstyrelsen kan gå vidare 
till mark- och miljödomstolen och i vissa fall ända till mark- och miljööverdomstolen. Vilket 
är den högsta instansen gällande mark och miljöfrågor (Mattsson & Hagander, 2016:218).  
 
Generellt ska länsstyrelsen ha insyn och vägleda kommunerna i deras arbete och beslut som 
berör plan- och bygglagen och miljöbalken (Mattsson & Hagander, 2016:217). Vid 
översiktsplanering är det länsstyrelsen roll att granska den tänkta bebyggelsen så att den inte 
är direkt olämplig med fokus på människans hälsa, säkerhet samt översvämningsrisker och 
erosion. För att synliggöra kommunen och länsstyrelsen olika åsikter i specifika frågor 
redovisas granskningsyttrandet tillsammans med kommunens översiktsplan, något som kan 
vara avgörande vid senare planhandläggning (Boverket, 2017). I yttrandet finns det dock inga 
krav på att bristfällig hushållning med jordbruksmark ska ifrågasättas av länsstyrelsen, utan 
det är upp till länsstyrelsen i respektive län hur de vill hantera markanspråket. Vidare i 
detaljplaneringen har länsstyrelsen inte heller lagstöd att överpröva eller upphäva en plan som 
på olika sätt brister i hänsyn till ianspråktagandet av jordbruksmark. Det är endast sakägare 
som kan överklaga ett beslut som rör jordbruksmark till högre instanser (Jordbruksmark, 
2013:30). Länsstyrelsen saknar ett tydligt arbetssätt när det gäller jordbruksmark och 
rådgivning ut till kommunerna som ska hushålla med jordbruksmarken (Länsstyrelsen Skåne, 
2015:7). Varje län har en landshövding som väljs ut direkt av regeringen i en period på sex år, 
landshövdingen är länsstyrelsen chef i länet. I Skåne är Anneli Hulthén landshövding.  
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2.3.3 Kommuner 

I Sverige har kommunerna en stark position och en stor frihet att arbeta med frågor som 
uppstår inom de ramar som lagstiftningen ställt upp (Mattsson & Hagander, 2016:212). 
Kommunerna arbetar med den fysiska planeringen med lagstöd i plan- och bygglagen och 
miljöbalken, samt ett mål att arbeta för att uppnå miljökvalitetsmålen. Kommunerna 
bestämmer hur de vill organisera sitt arbete och sina organ, samtidigt som de har stort 
inflytande över planeringen med det kommunala planmonopolet, vilket ger dem rättigheten att 
bestämma över när, var och hur en detaljplan ska upprättas eller förändras (Mattsson & 
Hagander, 2016:227). Vid ianspråktagande av jordbruksmark är det upp till kommunen att 
avgöra vad de anser utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Därefter ska det väsentliga 
samhällsintresset vägas mot att fortsätta bruka marken, samt pröva andra alternativa 
lokaliseringar för att tillgodose intresset. Detta är en avvägning som ska grunda sig i en 
fortsätt hushållning av jordbruksmarken (Jordbruksverket, 2013:5). 
 

2.4 Synen på jordbruksmark 

Bevarandet av jordbruksmark är och har varit en omdiskuterad fråga, inte minst en politisk 
fråga. I början på 1970-talet beslutades det om den första regleringen av jordbruksmark, vilket 
innebar att bördig jordbruksmark fick ej tas i anspråk i det fall att det fanns andra, likvärdiga 
lokaliseringsmöjligheter på mark som inte var lika betydelsefull för jordbruket. På så sätt 
poängterades det att jordbruksmark var en viktig livsmedelstillgång som måste tillvaratas. 
Regleringen tillkom under perioden där den största exploateringen av jordbruksmark i 
Sveriges historia skedde, cirka 55 000 hektar jordbruksmark exploaterades under perioden 
1960–1980. Anledningen angavs vara en ökad standard, med större utrymmen och byggandet 
av småhus och fritidshus (Jordbruksverket, 2013:17). Under en del av denna perioden, från 
1965 till 1974, pågick miljonprogrammet vilket var ett bostadsförsörjningsprojekt med mål att 
öka bostadsproduktionen i Sverige. Under perioden på tio år producerades strax över en 
miljon bostäder runt om i Sverige (Boverket, 2014), vilket kan tänkas ha varit ytterligare en 
pådrivande faktor till ianspråktagandet av mark. Speciellt i västra Skåne där andra alternativ 
än exploatering på åkermark ofta inte fanns (Jordbruksverket, 2013:17).  
 
Baserat på skördestatistik från 1969 genomfördes en klassificering av åkermarker i hela 
Sverige, åkrar klassades in i en tiogradig skala baserat på dess ekonomiska avkastningsvärde. 
Ett klassificeringssystem som senare kom att användas inom planeringen, som ett 
vägledningsverktyg för kommunerna i deras arbete med hushållning med jordbruksmarken 
(Jordbruksverket, 2013:18), se Figur 1. I en uppmaning från regeringen skulle kommuner med 
den bördigaste jordbruksmarken inrätta jordbruksprogram, med klassificeringssystemet som 
underlag (Jordbruksverket, 2013:19–20). Desto högre klassad jordbruksmark, desto mer 
värdefull och bevarandevärd (Länsstyrelsen Skåne, 2015:16). Trots jordbruksprogrammen 
som var ett steg i att kommunerna skulle avgöra vilken åkermark som inte skulle tas i 
anspråk, exploaterades stora mängder jordbruksmark (Jordbruksverket, 2013:20). 
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Länsstyrelsen i Skåne 
poängterar dock att 
klassificeringen inte bör följas 
till punkt och pricka, då all 
brukad mark inom ett område 
har samma klass enligt 
systemet. Egentligen så har 
åkermark inom ett område 
oftast olika förutsättningar 
vilket missas i graderingen.  
Länsstyrelsen påpekar även att 
odling av köksväxter inte 
ingick i klassificeringen, om det 
hade gjort det skulle delar av 
Skåne klassats ännu bättre 
(Länsstyrelsen Skåne, 
2015:16). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveriges åkermark räknas bland den mest bördiga i världen, en av anledningar anges vara de 
unga jordarterna som skapats efter senaste istiden. Jorden har inte utsatts för samma 
vittringsprocesser som äldre jordar. Samtidigt som förhållandena i Sverige är mycket goda 
och jordbruksmarkerna inte är lika utsatta för vind- och vattenerosion. I Skåne är nästan 
hälften av länets mark åker- och betesmark, i Sverige utgör detta cirka 16 procent av den 
totala jordbruksmarken. I åkermarksgraderingen var Skåne det enda län som hade jordar i 
klass 8–10, vilket kan förklara att Skånes skördar av de vanligaste spannmålen står för 40 
procent av Sveriges totalskörd (Länsstyrelsen Skåne, 2015:17), se Figur 2. 
 
Med rådande urbanisering, där allt fler människor flyttar från landsbygden in till städerna, 
växer städer och kräver större ytor. I många fall är det bördig jordbruksmark som tas i anspråk 
för att möta urbaniseringens behov (Länsstyrelsen Skåne, 2015:11). Jordbruksmark är skapad 
av människan under en lång, vilket föranleder till att jordbruksmark som resurs inte är 
förnybar ur människans perspektiv, då det kan ta tusen år att nybilda ett jordlager som ska 

Figur 1. Klassificeringssystemet av Sveriges åkerjordar från 
1971. Ett system som fortfarande används idag. Skåne är 
det enda län i Sverige med den bördigaste marken, klass 10 
(Jordbruksverket, 2013:18). 
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användas till odling. Jordbruksmark som tagits i anspråk för bostadsbebyggelse är således inte 
möjlig att återskapa. På så sätt skiljer sig jordbruksmarken från exempelvis skogsbruk, som 
kan planteras om på nytt (Länsstyrelsen Skåne, 2015:12–13). Med en växande befolkning 
måste matproduktionen öka, länsstyrelsen i Skåne menar med hela 60 % för att klara av den 
totala livsmedelsförsörjningen till 2050. Världen befolkning växer samtidigt som mängden 
mark per person minskat avsevärt. Trots att jordbruksproduktionen har effektiviserat så krävs 
det mark för att möta livsmedelsbehovet (Länsstyrelsen Skåne, 2015:11). 
 

Nollvisionen tog länsstyrelsen i Skåne fram 2012 vars syfte var att kommunerna i sina 
översiktsplaner skulle redovisa vilka väsentliga samhällsintressen som tillgodoses när det 
föreslås att jordbruksmark tas i anspråk. Tillsammans med detta skulle en miljöbedömning 
göras för att synliggöra markanvändningskonflikterna som kan uppstå vid exploatering av 

Figur 2. Klassificeringssystemet av Sveriges åkerjordar från 1971 i Skåne. Den bördigaste marken 
finns främst längst den sydvästra kusten (Region Skåne, u.å.:35).  
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åkermark. Bakgrunden till nollvision låg i bristfällig hänsyn till miljökvalitetsmålen i 
översiktsplaneringen och nollvision blev då en del av ett åtgärdsprogram som skapades för att 
uppnå Miljömålen 2012–2016 (Länsstyrelsen Skåne, 2013:58–59). I många fall saknas det 
giltiga skäl till att bebygga jordbruksmark och länsstyrelsen påpekar att bostadsbebyggelse 
inte alltid kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse (Länsstyrelsen Skåne, 2013:59). Inför 
formuleringen av Miljömålen 2016–2020 försvann benämningen nollvision, men innebörden 
kvarstod. Kommunerna ska hänvisa till sina bostadsförsörjningsprogram och 
jordbruksmarkens värde för ekosystemet vid motiveringen (Länsstyrelsen Skåne, 2016:36). 
Länsstyrelsen i Skåne har på flera sätt arbetat för att kommunerna ska ta ansvar vid 
markanvändningsbeslut, 2015 tog Länsstyrelsen Skåne fram Markhushållning i planeringen: 
Jordbruksmarken i Skåne vars syfte var att skapa ett bättre underlag angående frågan om 
markhushållning. Samt kunna användas som ett hjälpmedel och vägledning för kommunerna i 
deras arbete med jordbruksmarken (Länsstyrelsen Skåne, 2015:7).  
 
2.4.1 Reglering av jordbruksmark 

Den fysiska planeringen som kommunerna ansvarar för styrs huvudsakligen av plan- och 
bygglagen, när det handlar om jordbruksmark hänvisas kommunerna vidare till miljöbalken. 
Plan- och bygglagen (1987:10) och plan- och bygglagen (2010:900) har när det gäller 
användningen av mark- och vattenområden, då inklusive användningen av jordbruksmark, 
liknande hänvisningar till miljöbalken. Ur plan- och bygglag 1987:10: 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 
4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas 

vid planering och planläggning.” (2 kap. 1§ Plan- och bygglag 1987:10). 
 

Plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011 har en något uppdaterad version angående 
hushållning med mark- och vattenområde samt hänvisning till miljöbalken: 
 

”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.” (2 kap. 2§ Plan- och bygglag 2010:900). 
 

Det är dessa bestämmelser som hänvisat till miljöbalken i översiktsplanerna som utgör det 
empiriska materialet för arbetet. Bestämmelserna ska ha tillämpats vi planläggning av 
kommunernas markanvändning. Bestämmelsen och hänvisningen till miljöbalken har inte 
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förändrats avsevärt från den tidigare till senare plan- och bygglagen, lagen har som beskrivits 
tidigare förtydligats för att undvika oklarheter och olika tolkningar.    
 
Plan- och bygglagen hänvisar således till miljöbalken när det gäller frågor om jordbruksmark 
som eventuellt ska exploateras. Miljöbalken har varit gällande sedan 1998, enligt följande:  
 

”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. 4§ Miljöbalk 1998:808). 

För att få exploatera jordbruksmark krävs det att kommunerna ska resonera kring den bördiga 
jordbruksmarken. Om intresset att utveckla och omvandla marken utgör ett väsentligt 
samhällsintresse, samt om det går att tillgodose behovet genom att ta annan mark i anspråk. 
Och om detta inte går ska det redovisas varför annat markanspråk inte är tillfredsställande. 
Detta resonemang ska föras i översiktsplaner, vid detaljplanering, i bygglov och vid 
förhandsbesked. Jordbruksmark är inte ett riksintresse, utan av nationell betydelse och det är 
enligt lagstiftning inte förbjudet att ta jordbruksmark i anspråk för att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse. Dock är det upp till kommunerna att avgöra vad som är ett väsentligt 
samhällsintresse.  

Jordbruksverket påpekar i sin rapport Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i 
kommunernas fysiska planering (2013) att hänvisning till miljöbalken 3 kap. 4 § förekommer 
i de flesta översiktsplanerna, men mer som en policy och inte en lag som följs. Hänsynen till 
lagen uppfylls genom att avgöra vad som är ett väsentligt samhällsintresse och väga detta mot 
fortsatt jordbruksdrift samt därefter pröva alternativa lokaliseringar för varje område. Det är 
först när översiktsplanen beskriver den tänkta markanvändningen som den kan bli vägledande 
för kommunens vidare planering. Enligt Jordbruksverket är det en allmän princip om att 
hushålla med jordbruksmarken (Jordbruksverket, 2013:5). 

2.4.2 Miljömål 

De miljökvalitetsmål som huvudsakligen berör jordbruksmark är ’Ett rikt odlingslandskap’, 
men även miljömålet ’God bebyggd miljö’ (Sveriges miljömål, 2018a; 2018b). På olika sätt 
riktar sig miljökvalitetsmålen till hushållning med jordbruksmark. Två miljömål som ännu 
inte har uppnåtts i samband med årets uppföljning 2019 (Sveriges miljömål, 2019b). Ett rikt 
odlingslandskap syftar till att bevara jordbruksmarken, dennes produktionsförmåga, ett 
variationsrikt odlingslandskap (Jordbruksverket, 2017:4). Jordbruksverket är den ansvariga 
myndigheten för miljömålet ’Ett rikt odlingslandskap’, riksdagen definition av 
miljökvalitetsmålet är:  
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”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” (Sveriges miljömål, 2018a) 
 
Boverket, myndigheten som ansvarar för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och 
boende är ansvariga för miljömålet ’God bebyggd miljö’. Riksdagens definition av miljömålet 
är följande: 
 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

(Sveriges miljömål, 2018b) 
 
Den bebyggda miljön ska bestå av en god och hälsosam livsmiljö. Miljömålet innebär även en 
god hushållning med mark ska förekomma vid uppkomsten av nya byggnader och 
anläggningar. Användningen ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt 
(Boverket, 2019:8–9).  
 
I SOU rapporten Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten föreslås 
åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som jordbruket 
bidrar med (SOU 2014:50, 2014:89). Plan- och bygglagen föreslås förtydligas så att 
översiktsplaner tydligare framför hänsynen som tas till bördig jordbruksmark. Länsstyrelsens 
arbete med bevarandet av bördig jordbruksmark ska stärkas vid översiktsplanering under 
samrådet och i granskningsyttrandet. samt vid detaljplanering. Bevarandet av jordbruksmark 
är viktigt för att nå miljömålet ’Ett rikt odlingslandskap’ (SOU 2014:50, 2014:89–90).  
 

2.5 Sammanfattning 

Kunskapsöversikten visar att det har skett en viss förändring inom markhushållningen av 
jordbruksmark sedan den första regleringen tillkom på 70-talet. Plan- och bygglagens 
hänvisning till miljöbalken är liknande både från 1987 samt 2011. Miljöbalken slår fast vid att 
jordbruksmark är av nationell betydelse och får bebyggas men med vissa krav, det ska vara ett 
väsentligt samhällsintresse som tillgodoses. Dock har kommunerna kommit att kritiserat för 
just detta, att det inte finns en tillräckligt god motivering till varför jordbruksmark tas i 
anspråk. Översiktsplanens roll har under den period förstärkts och alla kommuner ska nu ha 
en aktuell plan som påvisar kommunens framtida markanvändning. Huvudansvaret för 
markanvändningen ligger fortsatt hos kommunen, med liten möjlighet för länsstyrelsen att 
kunna påverka bristande hushållning med jordbruksmark.  
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Del 3 Teoretisk utgångspunkt  
Det teoretiska perspektivet i denna uppsats utgår från två olika synsätt inom svensk planering, 
miljö- och planparadigmen. Två olika synsätt och styrfilosofier som styr svensk användning 
av mark- och vattenområden. Paradigmen användas i denna studie för att skapa en förståelse 
för hur jordbruksmark har påverkats av paradigmen.  
 
Emmelin och Lerman granskar i den statliga utredningen Styrning av markanvändning och 
miljö (SOU 2006) problematiken med de regelverk som styr mark och miljö. I rapporten 
synliggörs miljö- och planparadigmen som två olika tankemönster som underbyggs av 
styrningen av mark och miljö, vilket Emmelin och Lerman tar avstånd från att plan- och 
miljöparadigmen renodlat bygger på plan- och bygglagen och miljöbalken. De menar på att 
det finns tydliga sammankopplingar som präglar paradigmen, planparadigmet av plan- och 
bygglagen och miljöparadigmet av miljöbalken (Emmelin & Lerman, 2006:12). Parallellt styr 
plan- och bygglagen och miljöbalken användningen av mark- och vattenområde i Sverige, 
dock med ett ursprung i två skilda syften. Plan- och bygglagen syfte är att avväga mellan 
motstående intressen vid planering medan miljöbalkens syfte är att skydda miljön. 
Svårförenliga syften som lett fram till kritik gällande samordning av lagarna (Mattsson & 
Hagander, 2016:172–173). Kritiken riktar sig mot samordningen mellan lagarna och inte 
lagarna i sig, som styrfilosofier är de båda viktiga och användbara för svensk planering 
(Emmelin & Lerman, 2006:12). 
 
Emmelin och Lerman presenterar tankemönstren plan och miljö som två olika paradigm, på 
olika sätt styr dessa vetenskapligt tänkande något som genomsyras i bland annat lagstiftning 
och utbildning (Emmelin & Lerman, 2006:12). Ett paradigm är ett sätt att se världen på och 
påverkar hur människan tänker och verkar (Taylor, 1998:158). Vetenskaplig forskning som 
genomförs under ett paradigm genomsyras av det rådande paradigmet. Vissa fenomen kan 
komma att lämna ett frågetecken som paradigmet inte kan besvara, som tillslut leder till ett 
paradigmskifte (Taylor, 1998:157). Ett skifte som innebär ett nytt sätt att se på världen och 
ifrågasätter tidigare paradigm. Vetenskapen utgår från att förklara hur verkligheten fungerar, 
vilken planering inte gör. Planering är snarare en social aktivitet, som utgår från etiska 
värderingar. Vetenskapens revolutionerande paradigm går därför inte att direkt applicera på 
planering, utan en lösare form av paradigm synliggörs inom planeringen som beskriver 
förändringar inom planeringen och hur synen på värderingar kan skifta (Taylor, 1998:158). 
 
Ett vetenskapligt paradigm är ett sätt att förstå världen på, vilket återspeglar sig människans 
tankesätt och utövning. En självklarhet för människan och dess beteende. Inom planeringen 
handlar det inte om att se på världen på olika sätt, utan ur olika perspektiv som planeringen 
utförs på. Det förklarar varför det kan finnas motstridigheter mellan miljö- och 
planparadigmen. Emmelin och Lerman menar att paradigmen har olika syn på hur makt bör 
fördelas i samhället, vad som ska väga tyngst och hur förhållandet mellan tjänstemän och 
politiker ska se ut (Emmelin & Lerman, 2006:12). 
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3.1 Miljöparadigmet 

Miljöparadigmets utgångspunkt ligger i bevarande av resurser som är värdefulla för miljön. 
Miljöförhållanden som är värdefulla och eftersträvansvärda att behålla för det naturliga 
tillståndet som förvaltas, däribland djur- och växtliv. Förvaltningen berör inte endast 
landskapet utan kan även ingripa vid utsläpp för att säkerställa luftkvalité (Emmelin & 
Lerman, 2006:13).  
 
Jordbruksmark är en livsviktig resurs och, ur människans perspektiv, en icke förnybar resurs 
då återbildning av marken tar tusentals år. Jordbruksmark som anspråkstagits för 
bostadsbebyggelse och infrastruktur är således svårt att tillbaka ta för jordbruksproduktion 
(Länsstyrelsen, 2017:12–13; Jordbruksverket, 2018). Som resurs är jordbruksmarken skapad 
av människan med hjälp av naturens naturliga resurser i en biologiskprocess. Återskapande av 
jordbruksmark är således inte lika produktiv som bevarande av jordbruksmark. Naturresursen 
som bevaras är inte naturens egenvärde, då naturresursen redan nyttjas för att tillgodose 
människan behov. På samma sätt är det i lagstiftning det naturliga tillståndet som går framför 
naturens egenvärde, med anledning av människan och dess behov (Emmelin & Lerman, 
2006:13). 
 
En vetenskaplig fråga för experter att besvara är till vilken grad det naturliga tillståndet kan 
rubbas för att fortsatt säkerställa en god livsmiljö? Miljöparadigmet lägger stor tilltro i 
naturvetenskapen och expertkunskap, en kunskap som inte alltid är självklar och kan vara 
osäker (Emmelin & Lerman, 2006:13). Beslut som fattas angående miljön anses vara legitima 
om de är underbyggda av expertkunskap och de främsta vetenskapliga bedömningarna i en 
rationell process (Emmelin & Lerman, 2006:2, 14). Expertkunskap anses vara avgörande för 
en fortsatt hälsosam miljö, tillsammans med riktvärden och normer som sätts upp för att styra 
planeringen (Emmelin & Lerman, 2006:13). Frågorna hanteras på statlig nivå hos 
länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna, därefter är det upp till tillämparna att tolka 
riktvärdena och normerna som satts upp samt göra avvägningar mellan olika intressen 
(Mattsson & Hagander, 2016:172–173). Styrningen sker på central och statlig nivå, med liten 
förståelse för lokal nivå (Emmelin & Lerman, 2006:13). 
 

3.2 Planparadigmet 

Medan miljöparadigmet syftar till att bevara miljön, säkerställande av en god och hälsosam 
miljö fokuserar planparadigmet på förändrad markanvändning och miljö (Emmelin & 
Lerman, 2006:2). Planering grundar sig i reglering av bebyggelse för att forma fysiska miljöer 
samt säkerställa tekniska och juridiska faktorer (Emmelin & Lerman, 2006:14). 
Planparadigmet är starkt kopplat till plan- och bygglagen, med grund i att pröva och anpassa 
bebyggelse. Syftet med plan- och bygglagen är att öka medborgainflytandet på kommunal 
nivå och undvika expertkunskap och centralstyrning (Mattsson & Hagander, 2016:25). 
Paradigmet har en stor tilltro till planeringen, att utforma levande och hållbara livsmiljöer som 
sedan fylls med innehåll för en social och ekonomisk tillväxt (Emmelin & Lerman, 2006:2). 
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Planparadigmet ser den fysiska miljön som ett projekt att kontrollera och befolka för att uppnå 
önskat resultat (Emmelin & Lerman, 2006:14). 
Styrningen av den fysiska miljön sker genom restriktioner för att skapa planer som är tänkta 
att forma framtiden. Emmelin & Lermans menar att dessa planer oftast förverkligas av 
utomstående parter och att det är de som formar vår framtid. En planeringsmodell som anses 
vara mer tillstyrande än avstyrande (Emmelin & Lerman, 2006:14). Styrningen av mark och 
miljö ska enligt paradigmet ske mellan avvägningar av enskilda och allmänna intressen, 
intressen som nödvändigtvis inte behöver överensstämma. Ett beslut inom paradigmet anses 
legitimt om intressenter har fått yttra sina åsikter och intressen har vägts mot varandra med en 
avvägning mot den folkstyrda majoritetens vilja (Emmelin & Lerman, 2006:2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3. Illustration gjord utifrån Emmelin och Lermans hänvisning till skillnaderna mellan 
miljö- och planparadigmen (Emmelin & Lerman, 2006:15). 
 
Paradigmen skiljer sig åt på hur de ser på expertkunskap och politiskt beslutsfattande.  
Miljöparadigmets legitima beslut vilar på kalkylerande rationalitet där grunden ligger i 
vetenskaplig kunskap framtagen i en rationell process (Emmelin & Lerman, 2006:14). Medan 
Planparadigmets beslut tas fram i en demokratisk process där olika intressen vägs mot 
varandra, vilket lutar mer åt en kommunikativ rationalitet. Paradigmens styrning sker även på 
olika nivåer. Miljöparadigmets styrning sker på centralare nivå och har lätt för att missa det 
kommunala, medan planparadigmet huvudsakligen styrs på lokal nivå genom planmonopolet 
(Emmelin & Lerman, 2006:15), se Figur 3. Styrningen inom paradigmen sker på två olika sätt 
inom paradigmen och på så sätt är de två direkta motpoler mot varandra. Detta gör att det kan 
vara svårt att skapa ett samspel mellan dem (Emmelin & Lerman, 2006:2).   
 
För att få ett fungerande samspel har miljömål och miljökvalitetsnormer satts upp som något 
att styra mot. Miljöparadigmet har givits en överordnande roll och gränser har satts upp inom 
vilken planeringen får verka och utvecklas. Emmelin & Lerman ser dock detta som ett 
misslyckat försök till att få plan- och miljöparadigmen att samverka (Emmelin & Lerman, 
2016:3). 
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3.3 Sammanfattning 

För att analysera det empiriska materialet som hämtas från respektive översiktsplan används 
miljö- och planparadigmen. Med paradigmen går det att synliggöra olika förhållningssätt till 
jordbruksmark. Om marken bör bevaras enligt miljöparadigmet, eller om fokus ligger på 
förändring av nuvarande markanvändning med stöd i planparadigmet. I analysen kommer det 
diskuteras hur respektive kommun har resonerat kring paradigmen i översiktsplanerna, om ett 
tydligt fokus på ett av paradigmen synliggörs och hur det kommit fram i analysen. 
 
 
 

  



 19 

Del 4 Metod och forskningsstrategi 

I denna del presenteras arbetets forskningsstrategi, fallstudie, samt vilken typ av 
insamlingsmetod som arbetet har utgått ifrån. Slutligen framförs den kvalitativa 
innehållsanalysen som använts till att analysera dokumenten.  
 
4.1 Forskningsstrategi: Fallstudie 

Forskningsstrategin som används i detta arbete är en fallstudie, en metod vilken syftar till att 
syna övergripande strukturer genom en djupgående analys av det specifika. Fokus ligger på 
det fall som studeras istället för på en bred och överskådlig undersökning (Denscombe, 
2016:91). Fallstudien är unik sett till att undersökningen koncentreras till ett fåtal enheter, 
med målet att skapa en djupare förståelse för empirin. Genom att gå på djupet så synliggörs 
detaljer som annars kan vara svåra att få fram i en massundersökning (Denscombe, 2016:92). 
En djupgående förståelse för empirin som förs upp i ljuset möjliggör för att kunna besvara 
den problemformulering som satts upp för studien. Målet med fallstudien är att syna det 
generella genom att undersöka det specifika (Denscombe, 2016:91). 
 
Fallstudien som forskningsstrategi kommer väl till användning då information och kunskap 
samlas för att ackumulera ett specifikt ämne, en metod som ofta används vid forskning om 
samhällsplaneringen. Forskningsstrategin används för att skapa förståelse för både helheten 
och händelser i komplexa situationer (Yin, 2007:17–18). I denna studie används fallstudie 
som metod för att ta fram lämplig empiri för att besvara uppsatt frågeställning och 
kombineras med en kvalitativ innehållsanalys för att granska framtagen empiri.  
 
Trots att fallstudie är en väl förekommande forskningsstrategi inom samhällsvetenskapen 
anses metoden inte vara adekvat och lika seriös som andra samhällsvetenskapliga metoder. 
Anledningen till detta beror till stor del på att tidigare fallstudier visat sig vara bristfälliga i 
utformningen, på så sätt har tillförlitligheten med studien kommit att ifrågasättas (Yin, 
2017:13). Metoden anses inte alltid vara konsekvent, med en brist på precision samt 
svårigheter för forskare att vara saklig och utelämna egna erfarenheter har resultatet av 
studierna påverkats (Yin, 2017:27). För att göra en lyckad fallstudie och motverka denna 
kritik i studien kommer stor vikt läggas vid att följa syftet med uppsatsen för att kunna 
besvara uppsatt problemformulering, tydliggöra analysmetodens tillvägagångssätt genom 
studien och vara lyhörd för information som tillkommer (Yin, 2007:82).  
 
Fallstudien syfte är att syna det generella genom att undersöka specifika fall, då sker en 
generalisering för gruppen som fallet placeras i. Den generalisering som sker har kommit att 
kritiseras (Denscombe, 2016:104). Bryman (2002) hävdar att det inte går att generalisera 
utifrån ett fall, då det inte går att finna ett fall som representerar en större grupp (Bryman, 
2002:67). Yin (2007) hävdar dock att det visst är möjligt att generalisera, utifrån analytisk art. 
Meningen med fallstudien och generalisering är inte att lösa ett problem eller finna en absolut 
sanning, utan att förklara vad som händer och varför det händer i de valda fallen. Alltså att 
utveckla och generalisera teorier, inte beskriva en välkänd förekomst. Detta är en analytisk 
generalisering (Yin, 2007:28). Denscombe (2016) anser att det främst är tillförlitligheten i 
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generaliseringen som bör ifrågasättas. För att undvika detta måste det tydligt framgå vilket 
eller vilka fall som väljs och en redogörelse för hur de relaterar till andra fall inom samma 
ämne (Denscombe, 2016:104).  
 
4.1.1 Val av fall  

Vid genomförandet av en fallstudie väljs ett eller ett fåtal fall ut för att kunna besvara uppsatt 
problemformulering, de fall som väljs ut menar Denscombe (2016) bör existera och inte vara 
konstlade för genomförandet av studien (Denscombe, 2016:94, 96). I detta arbete genomförs 
det som Yin (2007) benämner som en tvåfallsstudie, två fall väljs ut för att öka sannolikheten 
för att utföra en bra studie. Det är fördelaktigt att välja en flerfallstudie framför en 
enfallsstudie, även om det endast berör en flerfallsstudie med två fall. Fördelen med två 
oberoende fall är att undersökningen förväntas vara mer tillförlitlig, trots att de två valda 
fallen, som två olika kommuner inte förutsättningsvis har samma förutsättningar. Om 
resultatet i undersökningen mot förmodan leder till samma slutsatser, blir generaliserbarheten 
större jämtemot en studie med endast ett fall (Yin, 2007:76).  
 
Val av fall är således av stor vikt för att garantera detta arbetets framgång, uppsatsens syfte är 
att redogöra för hur synen på exploatering av jordbruksmark har förändrats över sikt. Därför 
har två fall valts ut enligt det som Denscombe beskriver som ”typiska undersökningsenheter”, 
det handlar om att välja fall som är lika andra typer av fall. Sannolikheten är då större att 
resultatet från denna fallstudie kan appliceras på andra fall. På så sätt är det möjligt att 
generalisera till en hel grupp (Denscombe, 2016:97).  
 
För att hitta kommuner vars översiktsplaner skulle granskas sattes ett fåtal kriterier upp för att 
hitta den ”typiska undersökningsenheten” för att kunna besvara problemformuleringen. Först 
och främst ska kommunen inneha mark som klassas som den högst bördiga marken, 8–10 
enligt jordbruksklassificering från 1970-talet. Samtidigt ska kommunerna ha en 
befolkningstillväxt, eller ha haft det senaste decenniet för att ha ett behov av att expandera. 
Då det är vid detta tillfälle som bevarandet av jordbruksmark ställs på sin spets, exploatera 
eller bevara. Kommunerna ska ha en översiktsplan som är antagen efter 2018 och som vunnit 
laga kraft i samband med att arbetet startade (2019-04-01), detta för att säkerställa att 
materialet är aktuellt och inte kan komma att förändras. Efter dessa kriterier återstod tre 
kommuner vilka var Malmö kommun, Eslövs kommun och Trelleborgs kommun. Malmö 
utgör i detta fall snarare ett extremfall, som den största kommunen i Skåne till invånarantalet 
och därför sattes en gräns på hur stor befolkning kommunen fick inneha för att kunna 
generalisera till en större grupp från de typiska undersökningsenheterna. Trelleborgs kommun 
med omkring 40 000 invånare och Eslöv med cirka 30 000. För att kunna undersöka om det 
skett en förändring i förhållningssättet till exploatering av jordbruksmark krävdes det att 
kommunerna hade tidigare översiktsplaner, helst antagna innan 2012 för att se om 
nollvisionen inneburit en förändring i kommunernas sätt att arbeta. Trelleborgs kommun hade 
tre tidigare kommunövertäckande översiktsplaner från 1990, 2002 och 2010. Eslövs kommun 
hade två tidigare översiktsplaner från 1990 och 2001. Översiktsplanerna från 2002 respektive 
2001 valdes ut för att de är skapade vid ungefär samma tidpunkt, vilket innebar att de hade 
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liknande förutsättningar. Planerna ansågs även mer lättillgängliga än översiktsplanerna 
antagna 1990.  
 

4.2 Insamlingsmetod: Dokumentstudie 

Den primära insamlingsmetoden för denna studie är dokument, översiktsplaner framtagna av 
utvalda kommuner. I Sverige ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
kommunens markanvändning och ligger till grund för kommunens framtida utveckling. 
Förutom att visa övergripande mål och strategier för kommunen ska översiktsplanen även 
synliggöra hur den fysiska miljön ska användas i framtiden, hur den kan komma att utvecklas 
och vilka delar som bör bevaras (Boverket, 2018). Som källa används dokumenten för att 
belägga kommunernas ståndpunkter för framtida markanvändning, samt skapa en förståelse 
för dess syn på jordbruksmark.  
Dokument uttrycker användbar och viktig information, som på så sätt är möjlig att använda 
som belägg. Informationen som återfinns i översiktsplanerna är permanent, den är väl 
utarbetad och framtagen av kommunerna för att synliggöra dess framtida utveckling 
(Denscombe, 2016:319–320). Tack vare att dokumenten är permanenta var det möjligt att 
finna tidigare översiktsplaner framtagna av utvalda kommuner. Översiktsplaner är framtagna 
av kommunens tjänstemän för att synliggöra kommunens politiska majoritets uppfattningar 
om utvecklingen, eftersom att dokumentet är framtaget av tjänstemännen kan de ses som 
opartiska (Denscombe, 2016:321). Översiktsplaner är ett officiellt dokument uppladdat av 
kommunen, med anledning av det är det möjligt att granska planen utan etiska 
komplikationer.  
 
Dock ska inte översiktsplanerna användas utan att granskas och dokumentens validitet 
säkerställs. För att göra detta presenterar Denscombe (2016) fyra principer, autenticitet, för att 
säkerställa om dokumentet är vad det utger sig för att vara. Representativiteten, för om 
dokumentet har redigerats och är ofullständigt. Är innebörden i dokumentet tydlig eller finns 
det underliggande meningar, och trovärdigheten för att säkerställa om dokumentet är korrekt 
och i vilken kontext det är skrivit i (Denscombe, 2016:326). En annan problematik som kan 
finnas med översiktsplanerna som primär dokumentkälla i denna studie, är att de är skapade 
av andra anledningar än för att besvara denna studiens syfte. Detta kan bli problematiskt när 
forskningsfrågor ska besvaras (Denscombe, 2016:339).  
 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera det empiriska materialet används kvalitativ innehållsanalys, en metod som 
syftar till att kvantifiera innehållet i de dokument som undersöks (Denscombe, 2016:393). 
Metoden har möjlighet att synliggöra sidor som annars skulle förbli dolda i det empiriska 
materialet. Text innehåller dolda budskap utan att författaren huvudsakligen vet om det, 
budskap som kan komma till ytan med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. En nackdel 
med innehållsanalysen är dock att genom att separera enheter och placera dem under utvalda 
kategorier kan innebörden och sambandet som enheterna befinner sig i komma att försvinna, 
det huvudsakliga budskapet från författaren går således förlorat. Vidare har innehållsanalysen 
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svårigheter med att tackla underförstådda meningar, när enheter separeras och kategoriseras 
tolkas inte det som sagts sedan tidigare. Huvudsakligen är innehållsanalysen tydlig och lätt för 
andra att följa och upprepa, men för att undkomma kritiken är det viktigt att den text som 
används i den kvalitativa innehållsanalysen är enkelt och direkt. Innehållsanalysen förlorar sitt 
värde då de textavsnitt som granskas är invecklade och har dolda budskap från författaren 
(Denscombe, 2016:393). Översiktsplaner, vilka är de dokument som textavsnitten kommer 
plockas ur, menar Boverket (2018) är dokument som bör kunna förstås och läsas av olika 
människor. Därför att det är viktigt att översiktsplanerna är förståeliga och innebörden tydligt 
framgår. Att vilka ställningstaganden som gjorts och underlag som används tydligt framgår 
(Boverket, 2018). Om de utvalda kommunerna följer detta, är den kvalitativa 
innehållsanalysen lämplig för att granska texten. Utvalda översiktsplaners validitet har 
säkerställts, vilket enligt Denscombe (2016) är en viktig del i att kunna använda dokument 
som underlag för en studie (Denscombe, 2016:326). 
 
Metoden innehållsanalys används för att granska empirin, vilket sker i sex steg (Denscombe, 
2016:392–393) Resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen av översiktsplanerna 
återfinns i Bilaga 1. 
1. Först valdes lämpliga textavsnitt ut från respektive dokumentet som granskas. Urvalet för 
avsnitten utgår från ett explorativt urval med fokus på de delar av översiktsplanen som berör 
jordbruksmark. Huvudsakligen de delar som talar om en tillväxt i kommunen samt en 
eventuell exploatering eller bevarande av marken. Eftersom att jordbruksmark inte 
presenteras i endast ett kapitel, består analysenheterna av från flera kapitel, ibland ett avsnitt 
och i andra fall endast ett mindre textavsnitt.  
 
2. Efter att ha gått igenom texten för respektive analysenhet bröts texten ner i mindre enheter 
med anledning av att lättare kunna arbeta vidare med texten. Alla textavsnitt tilldelades sedan 
en kod som användes vidare i kategoriseringen. Koden startar med en siffra för att knyta an 
med respektive översiktsplan. Eslövs översiktsplan från 2018 tilldelades bokstaven E och 
kommunens översiktsplan från 2001 tilldelades Es. Likt Eslöv så fick Trelleborgs 
översiktsplan från 2018 bokstaven T och den äldre översiktsplanen från 2002 tilldelades Tr. 
Varje textavsnitt tilldelades även en siffra, exempelvis E1, E2, E3 osv.  
 
3. För att samla in relevanta enheter arbetades relevanta kategorier fram för att analysera data. 
Först genomsöktes dokumenten var för sig med koppling till jordbruksmark och därefter togs 
kategorierna fram med en koppling till det teoretiska perspektivets två synsätt, miljö- och 
planparadigmet. Det utvalda kategorierna blev bevara och utveckla. Med hjälp av 
kategorierna kan det framgå vilka faktorer som påverkar exploateringen eller bevarandet av 
jordbruksmark. Efter att kategorierna var bestämda kunde den första delen av analysen 
genomföras.  
 
4. Nästa steg blev sedan att koda enheterna som plockats ut från textavsnitten som valdes ut i 
ett tidigare steg. Respektive enhet fick en kod kopplat till dess ursprungliga textavsnitt och 
placerades sedan under kategorierna bevara och exploatera.  
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5. För att lättare utläsa den data som framkommit ur kategorisering underkategoriserades 
sedan. Underkategorier som användes skiljdes åt från respektive översiktsplan, men 
underkategorier som var återkommande var jordbruksmark både under bevara och utveckla, 
men även bostadsbebyggelse, förtätning etc. Underkategorisering gjordes huvudsakligen för 
att kunna utläsa ett samband mellan insamlade data.  
 
6. Slutligen analyserades texten utifrån enheternas förekomst och förhållandet mellan dessa 
och andra enheter som återfinns i texten. Detta skapar en förståelse för vad översiktsplanen 
har fokuserat på och vad som inte nämnts. Först sammanfattades en analys för varje 
översiktsplan, därefter ställdes kommunens två översiktsplaner mot varandra. Till sist 
jämfördes de två kommunerna med varandra och deras två översiktsplaner för att visa på om 
synen på jordbruksmark har förändrats.  
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Del 5 Empiri och material 

Det empiriska materialet består av insamlat material från de två kommuner som togs fram i 
samband med fallstudien, Eslövs kommun och Trelleborgs kommun. Fyra översiktsplaner 
producerade av kommunerna, två från respektive kommun i början av millennieskiftet och 
från det senaste året utgör det empiriska materialet. Resultat från den kvalitativa 
innehållsanalysen av materialet presenteras i Bilaga 1. I denna del presenteras först Skåne och 
MalmöLundregionen, tillväxtmotorn som båda kommunerna är en del av för att sätta 
kommunerna i en större kontext än sig själva som landsbygdskommuner. Därefter presenteras 
kommunerna och innehållet från den kvalitativa innehållsanalysen i en kortfattad analys av 
den data som respektive dokument resulterat i.  
 

5.1 Skåne län  

1997 fördes Kristianstads län samman med Malmöhus län och bildade Skåne län. Vid denna 
period bodde cirka 1,13 miljoner personer i Skåne. Länet är uppdelat på 33 kommuner, med 
Malmö stad som den största. Trelleborg och Eslöv är två av de topp tio största kommunerna i 
länet. Vid årsskiftet 2018/2019 hade länet strax under 1 360 000 invånare, en ökning med 230 
000 människor under de senaste två decennierna (Regionfakta, 2019). Den största tillväxten 
har skett i sydvästra Skåne, där nästan hälften av länets invånare bor på endast 20 procent av 
länets totala yta (Region Skåne, 2018:10; Trelleborgs kommun, 2018:27).  
 
Befolkningen i Skåne förväntas att fortsätta växa med 11 % fram till 2027, detta innebär att 
länet år 2027 beräknas ha ungefär 1,5 miljoner personer. Den förväntade befolkningsökningen 
ligger över snittet i Sverige, vilket kan utläsas till att länet är populärt att bosätta sig i. Det är 
länets tre största städer Malmö, Lund och Helsingborg som beräknas vara de som ökar mest, 
men även Skånes större kommuner dit Trelleborg och Eslöv räknas förväntas ha en fortsatt 
stor folkökning (Region Skåne, 2018:4).  
 
5.1.1 MalmöLundregionen  
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan Skånes sydvästra kommuner, Burlöv, Eslöv, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 
Regionens arbete grundar sig i gemensamma strategiska frågor och samverkande frågor över 
kommungränserna (MalmöLundregionen, u.å.:4). Regionen ligger strategiskt placerat i norra 
Europa och verkar som en länk mellan Skandinavien och övriga delar av Europa. 
Sammanlänkningen sker huvudsakligen genom Öresundsbron till Danmark, hamnar i både 
Trelleborg och Malmö mot bland annat Tyskland och Polen samt flygplatser i Malmö och 
Köpenhamn som tar emot internationella besökare dagligen (MalmöLundregionen, u.å.:8).  
Tillsammans har regionen skapat en strukturplan som ett verktyg för de strategiska frågor som 
regionen ställs inför, se Figur 4. Ett underlag för kommunernas individuella 
översiktsplanering samt vid dialoger med nationella och regionala parter 
(MalmöLundregionen, u.å.:4). Regionen vill se en tät byggnadsstruktur för att på så sätt 
kunna undvika att bebygga den bördigaste jordbruksmarken. Specifikt i de läge som saknar 
förutsättningar för god kollektivtrafik (MalmöLundregionen, u.å.:13).   
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Figur 4. Strukturplan för MalmöLundregionen 2035. Den gemensamma målbilden för 
regionen, där Eslöv och Trelleborg pekas ut som regionala kärnor i sydvästra Skåne. Malmö 
och Lund är regionens nationella kärnor (MalmöLundregionen u.å.:5). 
 

5.2 Eslövs kommun  

Eslövs kommun är beläget nordost om Lund mitt i Skåne. 2018 bodde 33 500 personer i 
kommunen, varav nästan 20 000 bor i kommunens största tätort Eslöv. I kommunen finns 
flertalet mindre utspridda orter, de största är Marieholm, Stehag, Löberöd och Flyinge som 
alla har mellan 1000–1700 invånare 2018 (Eslövs kommun, 2019b), se Figur 5. År 2000 hade 
kommunen 28 500 invånare, vilket innebär att invånarantalet har ökat med cirka 4 000 
personer på 20 år (SCB, 2019). Fram till 2035 förväntas kommunen växa med ytterligare 4 
600 personer (Eslövs kommun, 2019a). Närheten till länets större städer Malmö och Lund, 
som nås med tåg på 10 respektive 25 minuter från Eslöv anges vara en av anledningarna att 
kommunen är fortsatt attraktiv. Förutom tåg finns det goda förbindelser med både region- och 
stadsbuss från flera av de mindre orterna i kommuner, som knyter ihop staden med 
landskapet. Relationen menar dock kommunen skulle kunna stärkas ytterligare (Eslövs 
kommun, 2018:13).  

ESLÖV

TRELLEBORG
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Figur 5. Karta över Eslövs kommun, med utpekade orter i förhållande till kringliggande 
tätorter.  
 
5.2.1 Analys av empiriskt material för Eslövs översiktsplan 2001 

Kommunens översiktsplan från 2001 antogs av kommunfullmäktige i februari 2002, efter att 
ha arbetat med planen sedan 1999 (Eslöv kommun, 2002:1, 19). Översiktsplanen var då en 
uppdaterad version av kommunens tidigare översiktsplan från 1990, som ansågs behöva en 
uppdatering efter att lagstiftning ändrats (Eslöv kommun, 2002:4). Kommunen arbetade 2001 
för en långsiktig tillväxt, med tre övergripande mål för att uppnå det övergripande målet inom 
planperiodens 20 år. Målen var ekonomisk tillväxt och bärkraft, ekologisk hållbarhet och god 
bebyggd miljö (Eslöv kommun, 2002:26).  
 
Det empiriska materialet utgår från de delar som huvudsakligen handlar om jordbruksmark. 
Jordbruksmark som markanvändning presenteras inte endast i ett kapitel som exempelvis 
grönstruktur, därför analyseras de delar som mer eller mindre presenterar ämnet. Vilka sidor 
det utgör samt resultat från den kvalitativa innehållsanalysen synliggörs i Bilaga 1 s.2–6. 
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Inledningsvis presenteras jordbruksmark som en naturlig del i att uppnå arbetet med den 
”gröna kommunen”, tillsammans med en satsning på biogas. Jordbruket är en viktig näring i 
kommunen som anges skapa förutsättningar för att utveckla relationen mellan stad och land. I 
översiktsplanen finns tre olika förslag för att vara förberedd på ett kommande bostadsbehov, 
ett av förslagen innebär att ingen ny befolkning till kommer, det andra en befolkningsökning 
med 50 personer per år och till sist en ökning med 200 invånare per år fram till 2020. Om inga 
nya bostäder tillkommer i kommunen förväntas befolkningen minska, därför möjliggör 
kommunen för flertalet nya område. Det finns en stark efterfrågan på bostäder i Eslövs tätort, 
vilket kommunen tar tillvara och det är där den största utvecklingen är tänkt att ske. Eslöv ska 
fortsätta växa som centralorten i kommunen och utöver Eslöv är det samhällena i kommunens 
norra del som planeras att utvecklas.  
 
Kommunen delas in i mindre område som presenteras och preciseras vad kommunen avser är 
tänkt att ske inom avgränsningen. De olika områdena har olika preciseringar, men bland annat 
landskapsförändrande åtgärder och spridd bebyggelse tillåts ej, ny bebyggelse bör inte tillåtas, 
förändringar ska anpassas till lokal byggnadstradition och landskapsbild, ny bebyggelse ska 
föregås av detaljplaneläggas förekommer inom flertalet områden. Det som implicit skrivs om 
jordbruksmark är att jordbruksmark bör fortsättningsvis hållas öppen, vilket tolkas som att 
bebyggelse inte får tillkomma och jordbruket ska bestå. En tolkning som är upp till var person 
att fatta, då inget uttalat om att bevara jordbruksmarken inom någon av dessa områden tas 
upp. Vid varje tillfälle åkermark tas i anspråk för ett annat ändamål än att bruka jorden 
hänvisar kommunen till vidare detaljplanering och att miljöbalkens 3 kap 4§ tas i beaktning.  
 
Miljömålen presenteras kortfattat i översiktsplanen och går sedan vidare till mål för 
kulturmiljövården, där ’God bebyggd miljö’ ur kulturmiljösynpunkt fokuserar på att tillvarata 
kulturhistoriska och estetiska värden (Eslövs kommun, 2001:14). Något om miljömålen som 
kan knytas till jordbruksmark synliggörs ej, dock nämns det att miljömålen behövs brytas ner 
för att kunna uppnå dem. Detta är en process som beskrivs vara klar 2002, för att då kunna 
veta vad målet betyder för Skåne och hur de enskilda kommunerna ska kunna arbeta i rätt 
riktning (Eslövs kommun, 2002:16).  
 
I länsstyrelsens granskningsyttrande kommenteras inte hushållningen av jordbruksmark i 
någon större utsträckning, utan endast att en tät stad leder till god hushållning med 
jordbruksmark (Eslövs kommun, 2002:110).  
 
5.2.2 Analys av empiriskt material från Eslövs översiktsplan 2018 

Eslövs senaste översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2018, med framtidsutblick 
mot 2035 (Eslöv kommun, 2018:1). Uppdraget med den nya översiktsplanen gavs i januari 
2015, då kommunens tidigare översiktsplan från 2001 förklarades inaktuell (Eslöv kommun, 
2018:2). I de inledande delarna av översiktsplanen presenteras tre övergripande mål som 
kommunen arbetar mot, regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet. Dessa mål och 
översiktsplanen i sin helhet är ett arbete mot visionen ’Eslöv: Skånes bästa kommun att bo 
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och verka i’ (Eslöv kommun, 2018:3–5). Det empiriska materialet och resultatet presenteras i 
Bilaga 1 s.7–13, nedan följer en kortare analys av resultatet.  
 
I Eslövs översiktsplan från 2018 tas problematiken med jordbruksmarken upp och det 
poängteras att jordbruksmarken är viktig för livsmedelsproduktionen. Samtidigt som 
befolkningsantalet ökar blir Sveriges åkermark allt viktigare och mer värdefull trots det 
minskar andelen jordbruksmark. I översiktsplanen framgår det tydligt vilken mark som 
kommunen tänkt ta i anspråk fram till 2035, hur mycket jordbruksmark det avser samt vad 
marken ska användas till. Huvudsakligen är det till bostäder, men även till verksamheter, 
grönområde och vattenhantering. I samband med att utvecklingsområdena presenteras, 
påpekas det vad den nya markanvändningen ska ta hänsyn till. Här nämns det inte att hänsyn 
ska ges åt jordbruksmarken men hänsyn ska visas till bland annat landskapet, vattenhantering 
och grönområden. Bevarandet av jordbruksmark är något som tas upp i översiktsplanen, men 
tas över av all fokus på exploatering och utveckling. Men utbyggnaden föreslås vara 
begränsad för att prioritera jordbruksmarkens värde och undvika fragmentering. Förtätning 
förekommer ett fåtal gånger, men anses inte vara tillräckligt för att tillgodose bostadsbehovet. 
Utbyggnaden föreslås i huvudsak med närhet till service och god kollektivtrafik i kommunens 
större orter, men utbyggnad föreslås även i de orter som inte har lika god kollektivtrafik 
(E24).  
 
Den jordbruksmark som tas i anspråk menar kommunen är väl motiverat utifrån regionens 
bostadsbehov och orternas centrala läge i regionen. Vidare menar de att förtätning inte är 
tillräckligt för att ge ett ökat underlag för service och kollektivtrafik. Kommunen vill kunna 
erbjuda ett varierat bostadsutbud på flera olika platser i kommunen. Andelen jordbruksmark 
som tas i anspråk beskriver Eslövs kommun vara endast 0,5% av den totala åkerarealen i 
kommunen, uppmätt till 355ha där viss del redan är planlagd (E22 och E24).  
 
I samband med den betydande miljöpåverkan så nämns miljömålet ’Ett rikt odlingslandskap’ 
och det beskrivs att kommunens yta består av 71% åkermark. Det nämns att 
jordbruksmarkens värde ska skyddas och att kommunen har möjlighet att profilera sig som 
livsmedelsindustrin med cirka 700 lantbruksföretag i kommunen, en femtedel av kommunens 
näringsliv (Eslövs kommun, 2018:187). Genom att planera och leva hållbart i Eslövs kommun 
är målet att värna om den biologiska mångfalden, för att uppnå bland annat 
miljökvalitetsmålet ’En god bebyggd miljö’ men även ’Ett rikt odlingslandskap’ (Eslövs 
kommun, 2018:203).  
 
Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att det är otydligt om de anspråk på marken som pekats 
ut i respektive ort motsvarar ytan som krävs för att uppnå antalet önskade bostäder. Som 
exempel hänvisar länsstyrelsen till Billinge och Löberöd. I Billinge har det markerats ut större 
ytor till 40 bostäder än vad det i Löberöd gjorts där 170 nya bostäder ska inrymmas, vilket 
föranleder till att länsstyrelsen påpekar svårigheter med att utläsa om anspråket på mark 
motsvarar behovet som finns. Detta behövs för att det ska kunna anses utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse, vid framtid planläggning med stöd i miljöbalkens 3 kap 4§ (Eslöv kommun, 
2018:212).  



 29 

 

5.3 Trelleborgs kommun  

Trelleborgs kommun är beläget i södra Skåne och är Sveriges sydligaste kommun. År 2018 
bodde 45 000 invånare i kommunen, varav 30 000 i centralorten Trelleborg och resterande på 
landsbygden (Regionfakta, 2019; Trelleborgs kommun, 2018:12). År 2000 bodde strax under 
38 500 invånare i kommunen, vilket innebär att kommunen haft en positiv 
befolkningsutveckling med 6 500 personer sedan millennieskiftet (SCB, 2019). Kommunen 
förväntar sig en fortsatt ökning till 2028 och beräknar då vara 50 000 invånare (Trelleborgs 
kommun, 2015). Anderslöv är den största orten i kommunen med 2000 invånare, därefter är 
det Smygehamn, Beddingestrand, Skegrie och Simremarken som alla har runt 1000 invånare 
(Trelleborgs kommun, 2018:13), se Figur 6. I slutet på 2015 återfick Trelleborg sin lokaltrafik 
och Pågatåget vilket medfört kortare pendlingstid till Malmö samtidigt som Trelleborg förts 
närmre regionen (Trelleborgs kommun, 2018:12). Förutom tågtrafiken som har haft en positiv 
inverkan för hela kommunen så försörjs de övriga orterna med regionbussar (Trelleborgs 
kommun, 2018:26). 

Figur 6. Trelleborgs stad i förhållande till kommunens orter. Utanför kommungränsen visas 
angränsande större tätorter. 
 
5.3.1 Analys av empiriskt material för Trelleborgs översiktsplan 2002 

I juni 2002 antog Trelleborgs kommun sin andra översiktsplan, en uppdaterad version av 
kommunens översiktsplan från 1990 (Trelleborgs kommun 2002:1, 3). Översiktsplanen har 
valts med anledning av att den är framtagen vid samma tidsperiod som Eslövs översiktsplan 
från 2001. Översiktsplanerna antagna 2001 och 2002 har haft liknande förutsättningar, vilket 
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blir en fördel i fallstudiens generalisering. I översiktsplanen presenteras generationsmålet med 
dess 16 miljömål för svensk miljöpolitik, miljömål som kommunen arbetar för både regionalt 
och kommunalt (Trelleborgs kommun, 2002:8–9). Utöver detta presenteras huvudfrågor för 
kommunen, som tas an i översiktsplanen. Visionen är uppdelad i sex punkter, kortfattat 
fokuserar översiktsplanen på hållbara kommunikationer på land och till sjöss, att skapa en 
attraktiv kommun i en expansiv Europaregion. En levande landsbygd och kustområden, 
lättåtkomlig både för människan samt växt- och djurliv. Service med fokus på kvalitet, 
lokalisering och innehåll som möter människans behov. Trelleborgs livsmiljöer ska locka 
människor som vill bosätta sig i kommunen och turister. Huvudsakligen ska utvecklingen ta 
tillvara på nuvarande kvaliteter men även fokusera på det som kan förändras (Trelleborgs 
kommun, 2002:14). Resultat från det empiriska materialet samt vilka sidor som materialet 
utgår ifrån i Trelleborgs översiktsplan, se Bilaga 1 s.14–19.   
 
Trelleborgs kommun talar 2002 om en tillväxt i kommunen som huvudsakligen ska ske i 
staden samt väster om den med goda pendlingsmöjligheter till storregionen Köpenhamn-
Sydvästskåne. Detta skapar förutsättningar för bostadsbebyggelse och kommunen påpekar 
också att det ska finnas valmöjligheter för de som vill bosätta sig i kommunen, helst två till tre 
olika platser (Tr3, Tr12, Tr16 och Tr20). Bostadsbebyggelsen föreslås huvudsakligen ske i 
Trelleborgs stad genom förtätning, men utbyggnadsområden är också utpekade just för att det 
ska finnas valmöjligheter för de som vill bosätta sig i kommunen. Utbyggnad av nya 
bostadsområden, verksamheter och grönstruktur är genomgående för översiktsplanen. Detta 
hänvisas till att befintliga strukturer ska nyttjas vid utbyggnad och förtätning nämns ett fåtal 
gånger som ett alternativ istället för att bygga utåt och ta jordbruksmark i anspråk.  
 
Anmärkningsvärt är att kommunens yta till 86% består av åkermark och 10% av bostäder, 
resterande delar är hag-, ängs- och våtmark samt stränder. När det talas om utbyggnad av 
staden och byarna i kommunen går det således att tolka som att det ska ske på åkermarken, 
dock förtäljs inte detta implicit i översiktsplanen. Ianspråktagandet av jordbruksmark vid 
utbyggnad nämns endast i översiktsplanens avslutande del, konsekvenserna. Där uttalas det 
att jordbruksmark tas i anspråk för att verkställa föreslagna bostadsetableringar (Tr20). Och 
jordbruksmark ställs mot exploatering, lokaltrafik och arbetstillfällen (Tr20 och Tr21).  
 
De svenska miljömålen beskrivs ha haft påverkan på samhällsplaneringen och dess 
lagstiftning. I övrigt ställs bara miljökvalitetsmålen upp i ordning och beskrivs inte mer 
ingående, utan beskriver att arbetet med fördjupade måldokument fortskrider (Trelleborgs 
kommun, 2002:8–9). 
 
I länsstyrelsens granskningsyttrande nämns inget om hushållningen med mark. Dock 
kritiserats Trelleborgs kommun och översiktsplanen på flertalet andra punkter, länsstyrelsen 
anser att konsekvensbeskrivning där en av sakerna som ska framgå är hur planen främjar en 
god markanvändning och vilka konsekvenser den förväntar att få. Något som länsstyrelsen 
anser att kommunen inte framför och menar på att konsekvensbedömningen är ofullständig. 
De poängterar också att översiktsplanen huvudsakligen är ett textdokument och anmärker på 
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en avsaknad av kommunomfattande karta för att kunna utläsa den framtida utvecklingen och 
vilken mark som tas i anspråk (Trelleborgs kommun, 2002:2, 5) 
 
5.3.2 Analys av empiriskt material för Trelleborgs översiktsplan 2018 

Trelleborgs nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i augusti 2018 och ersatte 
då kommunens tidigare översiktsplan från 2010. Uppgiften att ta fram den nya 
översiktsplanen gavs i mars 2017, en översiktsplan med fokus på kommunens orter och 
landsbygd med utblick mot 2028. Sedan tidigare fanns en fördjupad översiktsplan för 
Trelleborgsstad 2025 som antogs 2014, översiktsplanen för orter och landsbygd kompletterar 
denna (Trelleborgs kommun, 2018:1, 8).  
 
I översiktsplanen från 2018 har det satts upp målbilder för att uppnå regionala och nationella 
mål, samt kommunens mål gällande livskvalitet, delaktighet, hållbarhet och arbete. 
Målbilderna för översiktsplanen med fokus på orter och landsbygden är ett samverkande 
omland, livskraftiga orter och stadsnära landsbygd (Trelleborg kommun, 2018:14). Den 
fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad fokuserar istället på stadens förutsättningar 
med ett möte av förstärkningar, exempelvis hamnstad möter kuststad och mångsidig stad 
möter gemensamstad (Trelleborgs kommun, 2014:6–7). Det empiriska materialet utgår endast 
från Trelleborgs översiktsplan för orter och landsbygd från 2018. Specifikt på utvalda delar i 
översiktsplanen som tar upp jordbruksmark, vilka delar materialet utgörs av samt resultatet 
från den kvalitativa innehållsanalysen presenteras i Bilaga 1 s.20–25. 
 
För att möta behovet av bostäder som tillkommit med den positiva befolkningstillväxten 
bedöms det att cirka 2700 bostäder bör produceras till 2028, varav 75 % ska rymmas i 
Trelleborgsstad och 25 % på landsbygdens och i dess orter. Detta innebär att 2000 nya 
bostäder ska inrymmas i staden, vilket sker främst genom förtätning av stadens hamn. Strax 
under 700 bostäder ska placeras ut inom översiktsplanens planområde för orter och 
landsbygd. Tillkomsten i landsbygdsorterna ska huvudsakligen ske genom utbyggnad av 
befintliga orter och nyttjande av befintliga strukturer, i vissa orter sker utvecklingen på redan 
ianspråktagen mark i förtätningar inom orterna. Utbyggnadsområdena är huvudsakligen på 
jordbruksmark, vilket inte nämns förrän i översiktsplanens kapitel om betydande 
miljöpåverkan. Motivet till att ta jordbruksmark i anspråk anges vara att orterna behöver 
kompletterande bebyggelse för att öka underlaget för ny eller befintlig service. Dock beskrivs 
det tydligt vid varje utbyggnadsområde om kommunen äger marken eller inte, vilket de 
huvudsakligen gör i de utvalda områdena (T7, T8, T9, T10 och T11). Markanspråket beskrivs 
inte ytterligare i samband med detta utan det är i andra delar av översiktsplanen som 
kommunen poängterar att jordbruksproduktionens långsiktiga intressen ska bevaras och är en 
prioritet, utbyggnaden ska ske restriktivt med hushållning av jordbruksmarken och undvika 
fragmentering genom att koncentrera bebyggelse. 82% av kommunens yta är jordbruksmark 
och under planperioden föreslås 0,11% av kommunens yta att bebyggas. Att mängden inte 
uppgår till mer kan antas bero på att kommunen har möjlighet och satsar på att förtäta, i 
kommunens största ort Anderslöv planeras ett före detta möbelvaruhus och intilliggande 
industriområde att omvandlas till bostäder.  
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I översiktsplanens konsekvensbeskrivning tas miljökvalitetsmålen upp, först punktas målen 
upp och därefter förklaras alla målen mer eller mindre ingående. Miljömålet ’Ett rikt 
odlingslandskap’ tas upp under natur och landsbygd i levande mångfald, vilken den delar 
tillsammans med ett ’Rikt växt- och djurliv’ och ’Levande skogar’. Faktorer som omnämns 
kunna påverka miljömålen är hushållning med naturresurs och bland annat utveckling. 
Konsekvenser anges vara att jordbruksmark tas i anspråk. Genom att koncentrera bebyggelsen 
möjliggörs det för att istället uppnå målet ’Ett rikt odlingslandskap’, då fragmentering av 
jordbrukslandskapet undviks (Trelleborgs kommun, 2018:178). Under ’God bebyggd miljö’ 
omnämns hållbar samhällsplanering vara en drivande faktor för att uppnå målet och en hållbar 
användning av mark- och grönområden (Trelleborgs kommun, 2018:179).  
 
Länsstyrelsens menar i sitt granskningsyttrande att planförslaget har negativa konsekvenser 
för hushållningen med mark och vatten. Anledningen är att det i planförslaget beräknats ett 
bostadsbehov i samband med kommunens bostadsförsörjningsprogram. Bostadsområden som 
är utmarkerat i översiktsplanen är möjliga att bosätta med dubbelt så många än vad planen 
ursprungligen säger. För att ta mark i anspråk är det angeläget att det är väl motiverat, 
speciellt eftersom utbyggnaden huvudsakligen är tänkt att ske på jordbruksmark. 
Länsstyrelsen menar att översiktsplanen inte visat behovet på att ta så mycket ny mark i 
anspråk för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar (Trelleborgs kommun, 2018:189–190).  
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Del 6 Analys och resultat 

Resultatet från empirin undersöks genom det teoretiska ramverket, miljö- och planparadigmet 
perspektiv.  
 

6.1 Analys av Eslövs kommun 
När Eslöv kommuns två översiktsplaner ställs mot varandra går det att synliggöra att det har 
skett en förändring i hur översiktsplanen är utformad, hur kartor är producerade och hur 
detaljerad planen är, men viktigast i förhållningsättet till jordbruksmark. I kommunens 
översiktsplan från 2001 talas det om att hålla jordbruksmarken öppen, förbjudande 
landskapsåtgärder och på många platser att bebyggelse inte är tillåten. Men det nämns aldrig 
implicit att jordbruksmarken ska bevaras. Det som nämns är långsiktig hushållning med 
utnyttjande av mark, trots detta så föreslås över 250 hektar att tas i anspråk under 
planperioden. Anledningen till detta kan vara att det inte finns många andra alternativ för 
kommunen än att växa utåt på jordbruksmarken då kommunen till 73% består av åkermark. 
Att kommunen till så stor del består av åkermark har inte förändrats till 2018, men i den 
aktuella översiktsplanen läggs större fokus på bevarande av jordbruksmark än från 
översiktsplanen från 2001. I den aktuella översiktsplanen tas mer jordbruksmark i anspråk än 
vad det gjordes i den tidigare, nästan 100 hektar mer föreslås till bebyggelse, verksamheter 
och grönstruktur. Befolkningsökningen fram till 2035 beräknas vara 4600 personer, fördelat 
på 350 hektar är mängden hektar per person mindre än vad de var under perioden 2000–2018. 
En utveckling som kan tyda på att kommunen arbetar för att hushålla med marken och bygga 
tätare än de senaste två decennierna. Dock är det fortfarande stora arealer jordbruksmark som 
tas i anspråk för att tillgodose bostadsbehovet. 
 
Det synliggörs en förändring från den äldre till den aktuella översiktsplanen på sättet att se på 
bland annat bevarande av jordbruksmark. Tidigare sågs jordbruksmarken snarare som en 
självklarhet att få exploatera, till att i den senare översiktsplanen är bevarandet av 
jordbruksmark mer naturligt förekommande genom hela planen. Det naturliga tillståndet 
eftersöks att bevara, trots att en förändrad markanvändning väger tyngre i anslutning till 
tätorterna. Trots att ianspråktagandet av jordbruksmark är större i den aktuella översiktsplanen 
än den tidigare undersökta, så har även förtätning blivit en självklarhet. Istället för att bygga 
staden utåt eftersöks möjligheter till att kunna förtäta. Intressant att se är hur begreppet 
förtätning i Eslövs aktuella översiktsplan används på olika sätt, både som förtätning inom 
befintliga stadsområden samt förtätning som nya område där jordbruksmark tas i anspråk för 
att fylla luckor intill tätorten. Fördelen med att bygga ut luckor och tillvarata befintliga 
strukturer trots att det är åkermark som tas i anspråk är att det blir minskad fragmentering av 
åkermarken. En fråga som kan ställas är dock om det borde benämnas som förtätning eller 
utbyggnad. Begreppet förtätning bidrar till att inte lika mycket frågetecken om markanspråket 
ställs.  
 
I översiktsplanerna från Eslövs kommun tas jordbruksmark i anspråk för att huvudsakligen 
tillgodose befolkningstillväxten. Med stöd i lagstiftning så ska kommunerna motivera vilket 
väsentligt samhällsintresse som tillgodoses genom att ta jordbruksmark i anspråk samt visa på 
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olika lokaliseringsmöjligheter. Den motivering som görs är i kommunens aktuella 
översiktsplan, där den jordbruksmark som tas i anspråk motiveras med att regionen har ett 
bostadsbehov och att orterna har ett centralt läge i regionen. Länsstyrelsen menade att 
bostadsbebyggelse inte alltid kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse (Länsstyrelsen 
Skåne, 2013:59). Kommunen har gjort en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i 
enlighet med planparadigmet för att kunna styra den fysiska miljön. Stort fokus ligger på 
förändrad markanvändningen och allmänintresset att bygga fler bostäder. I 
MalmöLundregionens strukturplan poängterade det att högklassig jordbruksmark skulle 
bevaras i största möjliga mån, markanspråk kunde dock få förekomma på mark i 
kollektivtrafiknära lägen (MalmöLundregionen u.å.:13). Kommunens aktuella översiktsplan 
motsäger sig denna princip, där de själva beskriver att jordbruksmark och utbyggnad sker på 
de orterna även om de inte har lika god kollektivtrafik.  
 
Arbetet mot miljökvalitetsmålen har utvecklats sedan den tidigare översiktsplanen där 
miljökvalitetsmålen endast används i koppling till kulturmiljön. När miljökvalitetsmålen tas 
upp i kommunens aktuella översiktsplan presenteras inget sätt att arbeta mot målen och 
negativa effekter med att jordbruksmark tas i anspråk nämns ej. Istället används miljömålet 
som marknadsföring för kommunen att kunna titulera sig som livsmedelsindustri.  
 
Länsstyrelsens syn på jordbruksmarken i Eslövs översiktsplaner har tydligt förändrats. År 
2001 hade länsstyrelsen inga invändningar mot kommunens markanspråk utan endast om att 
en tät stad var något att eftersträva. I översiktsplanen nämns förtätning ett fåtal gånger men 
endast om att det kan komma att bli aktuell och ingen tydlig utpekad förtätning av tätorterna. 
Detta trots att anspråket på jordbruksmarken var mycket större än delen som angavs var 
intressant för förtätning. 2018 har länsstyrelsen blivit striktare i sitt sätt han handlägga med 
jordbruksmarken, men samtidigt ifrågasätts inte om markanspråket faktiskt utgör ett 
väsentligt samhällsintresse utan endast om mängden som tagits i anspråk faktiskt motsvarar 
behovet.  
 

6.2 Analys av Trelleborgs kommun 

Översiktsplanerna framtagna av Trelleborgs kommun tar båda åkermark i anspråk och en 
tillväxt i kommunen ligger till grund för behovet att utvecklas. Det är huvudsakligen 
bostadsbebyggelse som förväntas tillkomma på åkermarken i tätortsnära lägen. Stort fokus 
läggs även på grönstruktur, den allemansrättsliga marken anges inte vara tillräcklig i 
kommunen utan behöver utvecklas. Detta ska huvudsakligen ske vid utbyggnad av nya 
bostadsområde. Det som inte påpekas i någon av planerna är att utbyggnaden huvudsakligen 
sker på åkermark. Bristen på jordbruksmark som en röd tråd genom översiktsplanerna är 
påtaglig och det är först i översiktsplanernas konsekvensbeskrivning som jordbruksmarken 
kommer fram.  
 
I Trelleborg kommuns aktuella översiktsplan presenteras varje ort med möjliga område för 
utveckling. Vid varje utvecklingsområde påpekas det om kommunen äger marken eller inte, 
men det utelämnas vilken mark som tas i anspråk. Att kommunen äger jordbruksmarken 
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sedan tidigare underlättar vid ianspråktagandet, dock ska detta inte ses som en anledning till 
att ta marken i anspråk. Detta ska avgöras i en avvägande process mellan olika möjliga 
lokaliseringar. Istället framgår det som att med kommunen som markägare är det tillåtet att 
bebygga åkermarken och vidare behövs det inte preciseras att det faktiskt är jordbruksmark 
som tas i anspråk. Det blir fortsatt problematiskt om kommunen tänker bygga på åkermarken 
enbart på grund av att de äger den, utan vidare konsekvensbedömning. Båda 
översiktsplanerna är bristfälliga sett till att det inte framgår tydligt att åkermark tas i anspråk i 
samband med utvecklingsbeskrivningen av varje område, med tillhörande karta. Samtidigt 
motiverar kommunen inte i någon av sina översiktsplaner anspråket på jordbruksmark och 
utelämnar således vad de anser vara ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Trots att jordbruksmark inte benämns förrän i översiktsplanernas konsekvensbeskrivning så 
framgår det där att kommunen i sin aktuella översiktsplan anser jordbruksmarken vara 
bevarandevärd trots att exploatering förekommer på åkermark. I den tidigare översiktsplanen 
omnämns det mer sällan att det är viktigt att bevara åkermarken. Förtätningsförslag förekom 
redan 2002, men har utvecklats till den aktuella planen då det ges faktiska förslag och pekas 
ut vilka område som är tänkta att förtätas. Kommunen satsar på förtätning i den mån det går, 
främst i Trelleborgs stad men även i kommunens mindre tätorter där det finns möjlighet. 
Detta visar på att kommunen håller fast vid sin synpunkt om att förvalta och bevara 
åkermarken. Trots att förtätning inte alltid är möjligt så tar Trelleborgs kommun vara på de 
förtätningsmöjligheter som finns. 
 
Arbetet med miljömålen och översiktsplanernas påverkan finns med i båda planerna, men det 
är endast Trelleborgs aktuella översiktsplan som utvecklar arbetet med målen. Eftersom att 
miljömålen i den planen först beskrivs i konsekvensbeskrivningen så har målen inte varit 
vägledande för hur arbetet med hushållningen av jordbruksmark har fungerat från början. 
Istället påpekas det hur översiktsplanerna har påverkat miljömålen och frågan som kan ställas 
är om miljömålen borde få ta mer plats i början av arbetet. På så sätt skulle miljömålen utgöra 
en ram inom vilken planeringen får verka, vilket Emmelin och Lerman påpekar att det bör 
vara.  
 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande blivit striktare i förhållningssättet till 
jordbruksmark och menar att det måste finnas ett behov, annars är det ej försvarbart att ny 
mark tas i anspråk. I tidigare översiktsplan kommenteras inte synpunkterna kring 
jordbruksmarken. Planen kritiseras dock för avsaknaden av konsekvenser, där 
konsekvenserna med tänkt markanvändningen bör ha uppmärksammats samt vilken påverkan 
det skulle haft på åkermarken. I den aktuella planen är länsstyrelsen noggrannare med att det 
ska finnas ett väsentligt samhällsintresse och behov som ligger till grund för markanspråket, 
vilket det inte gör i Trelleborgs aktuella översiktsplan.  
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6.3 Slutgiltig analys 

Det synliggörs i översiktsplanerna att stort fokus ligger på förändrande åtgärder gällande 
jordbruksmarken i anslutning till tätorter. Det Emmelin och Lerman pekar ut som 
planparadigmet haft stort inflytande för kommunerna i både tidigare och senare 
översiktsplaner. Styrningen sker genom en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. 
Kommunerna gör en bedömning av vilken mark som bör bevaras och vilken mark som de 
anser bör tas i anspråk. I alla översiktsplaner tas jordbruksmark i anspråk för att 
huvudsakligen tillgodose bostadsbehovet. Den bakomliggande orsaken anges vara en positiv 
tillväxt i regionen och kommunerna. Att utläsa ur miljöbalken 3:4 får jordbruksmark endast 
tas i anspråk för bebyggelse eller verksamheter om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintresse och behovet inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.  
 
Det är upp till kommunerna att väga intressen mot varandra, för kommuner som Trelleborg 
och Eslöv ställs då ofta jordbruksmarken i konflikt mot viljan att växa och bygga fler 
bostäder. En mellanväg som uppkommit för kommunerna är att förtäta befintliga städer och 
tätorter. Möjligheterna till att förtäta är oftast inte oändliga, men Trelleborgs kommun har 
nyttjat de förtätningsmöjligheter som de har. Det tillkommer även frågan om pengar, vid 
förtätning måste oftast en nedmontering av befintliga byggnader utföras och i vissa fall även 
sanering. Att då exploatera jordbruksmark är förhållandevis enkelt.  
 
Kommunerna formulerar att bostadsbebyggelse är ett intresse att möta, om det är ett väsentligt 
samhällsintresse eller allmänt intresse är inget som framgår. Vilket medför att miljöbalken 
snarare har använts som en policy och det tas inte fullständig hänsyn till lagen. Detta menar 
Jordbruksverket är ett av de största problemen gällande exploatering av jordbruksmark hos 
kommunerna, avvägningen mellan olika tillfredsställande lokaliseringar synliggörs inte i 
planerna. När möjligheterna till att förtäta redan är genomförda eller om de ej går att 
genomföra så börja alternativen för kommuner som Trelleborg och Eslöv att ta slut. Det finns 
sällan andra lokaliseringsalternativ än på jordbruksmark när de större delarna av 
kommunernas areal består av bördig jordbruksmark. Till grund för detta formulerade 
MalmöLundregionen att områden som ligger nära kollektivtrafiknära lägen och tillgång till 
god service ska tas i anspråk i första hand. Det som framkommer i Eslöv kommuns aktuella 
översiktsplan är att även på platser där tillgången till kollektivtrafik och service inte är lika 
god föreslås exploatering.  
 
Det finns ett intresse att bevara och skydda jordbruksmarken, det synliggörs huvudsakligen 
hos länsstyrelsen men allt mer hos kommunerna i de aktuella översiktsplanerna. Men målet att 
bygga bostäder och samtidigt bevara jordbruksmarken är två mål som inte går att uppfylla 
samtidigt. Det blir då upp till kommunerna som genom det kommunala planmonopolet 
beslutar om markanvändningen att avväga mellan intressena. Länsstyrelsen har inte möjlighet 
att upphäva en plan som brister i markhushållningen av jordbruksmark med anledningen av 
att jordbruksmark endast anses vara av nationellt intresse och inte ett riksintresse. Planeringen 
av jordbruksmark har därför starkast förankring till planparadigmet. Men det synliggörs också 
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att Emmelin och Lermans miljöparadigm har fått större inverkan i kommunernas aktuella 
översiktsplaner. Detta trots att det fortfarande är stort fokus på att utveckla och göra 
markförändrande åtgärder i anslutning till tätorter. I översiktsplanerna synliggörs det inte om 
någon expertkunskap har använts i hushållningen med jordbruksmarken, om det görs en 
bedömning på hur mycket jordbruksmark som kan tas i anspråk utan att det blir förödande 
effekter för livsmedelsproduktionen.  
 
Genom att granska hur de olika översiktsplanerna tar sig an miljömålen synliggörs svårigheter 
att konkretisera exakt hur kommunen kan påverka målen som rör jordbruksmarken i positiv 
riktning. Kommunerna försöker på olika sätt att ta sig an målen och bryta ned dem, men 
miljömålens roll i översiktsplanerna har endast varit för att besvara om planen kan tänkas 
medföra en negativ påverkan, istället för att miljömålen utgjort en ram inom vilken 
planeringen får verka. Emmelin och Lerman påpekar att just miljömål satts upp för att skapa 
ett fungerade samspel mellan miljö- och planparadigmen. Miljöparadigmet som ska ha givits 
en överordnande roll framgår inte ur detta perspektiv. Istället har planeringens påverkan satts i 
förhållande till miljömålen.  
 
Det finns inget krav att länsstyrelsen i sitt yttrande ska kommentera om anledningen anses 
utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Det är upp till länsstyrelsen i Skåne hur de vill 
kommentera hushållningen av mark. Det som synliggörs i översiktsplanernas 
granskningsyttrande är att länsstyrelsen har blivit striktare i kommunernas hushållning med 
jordbruksmarken. I respektive kommuners tidigare översiktsplaner kommenteras inte 
markanspråket på åkermark vidare, länsstyrelsen verkar anse att kommunerna på egen hand 
hushåller med marken. Eller att tillvaratagandet av jordbruksmark inte var lika 
uppmärksammat i början av 2000-talet som det är idag. I kommunernas aktuella 
översiktsplaner har länsstyrelsen kritiserat om anspråket överstiger den mängd som krävs för 
att möta behovet som tillkommer med befolkningstillväxten.  
 
Det som har synliggjorts i analysen är att planeringen av jordbruksmarken är starkt kopplad 
till planparadigmet och har varit det genomgående för alla översiktsplaner. Det som har skett 
är att miljöparadigmet har fått större genomslagskraft i kommunernas aktuella 
översiktsplaner. Men fortsatt fokus ligger fortfarande på en förändrad markanvändning.  
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Del 7 Slutsats 

Här presenteras slutsatsen utifrån resultatet som framkommit från analysen, studiens 
frågeställningar besvaras samt en avslutande reflektion kring vidare arbete i ämnet. 
 

7.1 Slutdiskussion 

Forskningsfrågorna som sattes upp inför arbetet är av undersökande karaktär och har 
efterhand besvarats genom resultatet och analysen av översiktsplanerna från Eslöv och 
Trelleborgs kommun. Nedan besvaras frågorna endast kortfattat med hänvisning till del 6, för 
ingående analys och resultat. 
 

• Hur har synen på exploatering av jordbruksmark förändrats från millennieskiftet till 

2018?  

Från kommunernas tidigare översiktsplaner antagna under 2001 och 2002 fram till 
översiktsplanerna antagna 2018 synliggörs en förändring i kommunernas förhållningssätt 
till jordbruksmark. Exploatering av jordbruksmark är fortsatt vanligt förekommande, men 
det som skiljer sig i de senare planerna är bevarandet av jordbruksmarken. Där det 
motiveras att jordbruket är en viktig del i båda kommunerna och i största möjliga mån ska 
bevaras. Möjligheterna till att förtätas presenteras på ett nytt sätt och förslag på områden 
ges i kommunernas senare översiktsplaner. Men fortsatt så ses åkermark som en möjlighet 
att ta i anspråk, på ett smidigt sätt och konsekvenserna med markanspråket är otydligt 
presenterade.  

 
• Hur motiveras exploatering av jordbruksmark i kommunernas översiktsplaner? 

För att ta jordbruksmark i anspråk enligt Miljöbalk 3 kap. 4§ så ska kommunen motivera 
vilket väsentligt samhällsintresse som tillgodoses och om intresset inte kan tillgodoses 
genom andra lokaliseringsmöjligheter. I alla översiktsplanerna har det visat sig att 
kommunerna ofta inte har andra alternativ än att bebygga jordbruksmark när de förtätat 
städerna. Trots detta så motiveras och specificeras inte ianspråktagandet och vad 
kommunen anser vara ett väsentligt samhällsintresse i flera av översiktsplanerna. Eslövs 
kommun motiverar i sin aktuella översiktsplan anledningen till att jordbruksmark tas i 
anspråk. Markanspråket motiveras till att förtätning inte anses vara tillräckligt som 
underlag för service och kollektivtrafik, samt att kommunen önskar ett varierat 
bostadsutbud på varierade platser.  

 
• Hur förhåller sig länsstyrelsen till kommunernas anspråk på jordbruksmark i 

respektive översiktsplan?  

Länsstyrelsen har i sin roll jämtemot jordbruksmarken blivit striktare sedan 
millennieskiftet. I de tidigare översiktsplanerna kommenteras inte kommunernas 
hushållning med åkermarken. I de aktuella översiktsplanerna kommenteras i 
granskningsyttrandena bland annat om mängden åkermark som tas i anspråk är för mycket 
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för att tillgodose kommunens bostadsbehov. Med vikten av att all jordbruksmark som är 
utpekat att tas i anspråk måste vara välmotiverat.  
 

Utifrån det resultat som synliggjorts i arbetet, med att synen på jordbruksmark har förändrats 
så går det utifrån det att generalisera till andra kommuner med liknande förutsättningar, att 
förhållningssättet till jordbruksmarken har förändrats. Det finns inget rätt eller fel i hur en 
översiktsplan ska utformas, förändringen pekar åt att kommunerna tar större ansvar för 
jordbruksmarken idag än vad de gjorde vid millennieskiftet. Detsamma gäller för 
länsstyrelsen roll och förhållningssätt till jordbruksmarken, förutom att länsstyrelsen kritiserat 
bristfällig markhushållning så har de skapat riktlinjer och hjälpmedel för att vägleda 
kommunerna i deras anspråk på jordbruksmark. Dock finns det en fortsatt stor 
förbättringspotential hos kommunerna, den uppsatta lagstiftningen samt miljömålen bör 
integreras ytterligare i översiktsplaneringen. Detta för att kommunen ska efterföljda uppsatta 
lagar och inte endast använda miljöbalken som en policy.  
 

7.2 Avslutande reflektion 

Att studera kommuners förhållningssätt till jordbruksmark har varit intressant. Anspråket 
kommer högst troligt att fortsätta ifrågasättas samtidigt som befolkningen ökar och klimatet 
förändras. Förändringen som synliggörs under dessa år kommer troligen att fortsätta och 
kommunernas arbete med marken likaså.  
 
I ett fortsatt arbete hade det varit intressant att komma i kontakt med tjänstemän som varit 
delaktiga i framtagandet av översiktsplanerna för att även därifrån få insyn i arbetet och 
förhållningssättet till jordbruksmark. En tanke som kommit till mig under arbetet hade varit 
att granska ännu äldre översiktsplaner, med bakgrund av att miljöbalken varit gällande under 
framtagandet av alla översiktsplaner i detta arbete. På så sätt skulle det kunna synliggöras hur 
lagstiftningen har påverkat ianspråktagandet på jordbruksmark. 
 
 
   



 40 

Del 8 Källförteckning  

8.1 Tryckta källor 

Boverket. 2012. Plan- och bygglagen i praktiken 2011 – spaningar visar på utmaningar och 
möjligheter. Karlskrona: Boverket.  
 
Boverket. 2019. Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019. Karlskrona: Boverket.  
 
Bryman, A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Denscombe, M. 2016. Forskningshandboken - För småskaliga forskningspojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3:e upplagan red. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Emmelin, L. & Lerman, P. 2006. Styrning av markanvändning och miljö, Stockholm: 
Ansvarskommittén. 
 
Eslövs kommun. 2002. Översiktsplan 2001. 
 
Eslövs kommun. 2018. Översiktsplan Eslöv 2035.  
 
Eslövs kommun. 2019a. Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2019–2035.  
 
FN-förbundet. 2012. Omställning till hållbar värld brådskar. FN-fakta nr 2/12: Hållbar 
utveckling.  
 
Hall, T, Eriksson, K. m.fl.1997. Den svenska staden. Planering och gestaltning – från 
medeltid till industrialism. Stockholm: Sveriges Radios förlag.  
 
Jordbruksverket. 2013. Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska 
planering. 2013:35. Jönköping: Jordbruksverket.  
 
Jordbruksverket. 2017. Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. 2017:5. Jönköping: 
Jordbruksverket.  
 
Länsstyrelsen Skåne. 2013. Årsredovisning 2012.  
 
Länsstyrelsen Skåne. 2015. Markhushållning i planeringen: Jordbruksmarken i Skåne. 
 
Länsstyrelsen Skåne. 2016. Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020. Malmö: 
Länsstyrelsen Skåne.  
 
MalmöLundregionen. u.å. Strukturplan för MalmöLundregionen: Gemensam målbild 2035.  
  



 41 

Mattson, N. & Hagander, C-G. 2016. PBL 2010 – En handbok om PBL och 
samhällsbyggande. 2:a utgåvan red. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 
 
Montin, S. & Hedlund, G. 2009. Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic 
Press Sweden.  
 
Pierre, J & Sundström, G. 2009. Samhällsstyrning i förändring. Malmö: Liber AB. 
 
Region Skåne. u.å. Markanvändning i Skåne.  
 
Region Skåne. 2018. Skånes befolkningsprognos 2018–2027.  
 
SCB. 2019. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2018.  
 
SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. Stockholm: 
Miljödepartementet.  
 
Taylor, N. 1998. Urban Planning Theory since 1945. London: SAGE. 
 
Trelleborgs kommun. 2002. Översiktsplan 2002. 
 
Trelleborgs kommun. 2014. Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs Stad 2025.  
 
Trelleborgs kommun. 2018. Framtidens Trelleborg – Översiktsplan för orter och landsbygd 
2028.  
 
Weber, E. 2013. Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark. Länsstyrelsen 
Skåne. 
 
Yin, R. K. 2007. Fallstudier: design och genomförande. 1:a upplagan red. Malmö: Liber AB. 
 
8.2 Lagar  

Regeringens proposition. 1985. Regeringens proposition 1985/86:1 med förslag till ny plan- 

och bygglag. Stockholm.  

 
Regeringens proposition. 1997. Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk. Stockholm: 
Miljödepartementet.  
 
Regeringens proposition. 2009. Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och 
bygglag. Stockholm: Miljödepartementet.  
 
SFS 1987:10. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartementet 
SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 



 42 

 
SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Näringsdepartementet.  
 

8.3 Elektroniska källor  

Boverket. 2014. Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ [Hämtad 
14-04-2019]. 
 
Boverket. 2017. Hälsa och säkerhet i översiktsplaneringen. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-
oversiktsplaneringen/ [Hämtad 13-04-2019]. 
 
Boverket, 2018. Översiktsplanen. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/ [Hämtad 29-04-2019]. 
 
Eslövs kommun. 2019b. Fakta och statistik om Eslövs kommun. https://eslov.se/kommun-
politik/kommunfakta/befolkning-arbete-och-byggande/ [Hämtad 6-05-2019]. 
 
Gravlund, W. & Lundgren, M. 2017. Skånes nya landshövding öppnar för byggen på 
åkermark. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skanes-landshovding-oppnar-for-byggen-
pa-aker [Hämtad 29-04-2019]. 
 
Jordbruksverket. 2018. Jordbruksmark – en smart investering. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruks
markensvarden/jordbruksmarkensmartinvestering.4.466f6a9c14e2f0659bb1a433.html 
[Hämtad 29-04-2019]. 
 
Jordbruksverket. 2019. Det här är jordbruksmark. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet/blocken/detha
rarjordbruksmark.4.37e9ac46144f41921cd31ccd.html [Hämtad 6-05-2019]. 
 
Nationalencyklopedin. 2018. Hållbar utveckling. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling [Hämtad 6-05-2019]. 
 
Naturvårdsverket. 2018. Generationsmålet. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/Generationsmalet/ [Hämtad 6-05-2019]. 
 
Riksdagen. u.å.. Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier.  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/svenska-miljomal---delmal-
och-atgardsstrategier_GP01MJU3 [Hämtad 13-05-2019]. 
 
Regeringskansliet. 2016. Så arbetar regeringen och Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/ 
[Hämtad 2-05-2019]. 
 
Regionfakta. 2019. Folkmängd 31 december; ålder. http://www.regionfakta.com/skane-
lan/befolkning-och-hushall/befolkning/folkmangd-31-december-alder/ [Hämtad 16-05-2019]. 



 43 

 
Sveriges lantbruksuniversitet. 2018. Biologisk mångfald. 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-
cbm/biologisk-mangfald/ [Hämtad 6-05-2019]. 
 
Sveriges miljömål. 2018a. Ett rikt odlingslandskap.  
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-
odlingslandskap/?_ga=2.20768504.1762966663.1558688610-2051164570.1558426404 
[Hämtad 8-05-2019]. 
 
Sveriges miljömål. 2018b. God bebyggd miljö. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/ [Hämtad 8-05-2019]. 
 
Sveriges miljömål. 2019a. Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål. 
http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/ [Hämtad 13-05-
2019]. 
 
Sveriges miljömål. 2019b. Trots stort engagemang så går det för långsamt. 
http://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-
miljomalen/arlig-uppfoljning-2019/ [Hämtad 13-05-2019]. 
 
Sveriges Riksdag. 2018. Riksdagens uppgifter. https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-
riksdagen/riksdagens-uppgifter/ [Hämtad 2-05-2019]. 
 
8.4 Figurer 

Alla illustrationer och kartor är gjorda av författaren om inget annat anges.  
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