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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan de två nationella 
miljökvalitetsmålen, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.  
 
Sveriges mest högproduktiva jordbruksmark finns till stor del i Skåne. Skåne har 
sedan 1960-talet haft en positiv befolkningstillväxt större än resten av landet. 
Kombinationen mellan stor andel jordbruksmark och positiv befolkningsutveckling 
gör Skåneregionen intressant att undersöka.  
 
Uppsatsen görs i form av en forskningsöversikt och en fallstudie av Tomelilla tätort.  
Fallstudien består av planeringsförutsättningar där kommunala och regionala 
dokument samt lagstiftning med mera behandlas. Vidare görs en scenarioanalys 
genom scenariokors, en utvärdering av Tomelilla kommuns översiktsplans 
utbyggnadsförslag för Tomelilla tätort och en realistisk byanalys.  
 
Uppsatsen visar att det finns en vision att kombinera de två miljökvalitetsmålen Ett 
rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö men att det finns en skillnad mellan 
vision och handling när det gäller bevarande av jordbruksmark vid 
bebyggelseutveckling. Tät fysisk struktur identifieras som en struktur som tar 
hänsyn till jordbruksmark vid bebyggelseutveckling.  
 
Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion av mer fri karaktär, diskussionen 
tar upp behovet av verktyg för förtätning och frågan om en större arena för 
planering av hushållning med jordbruksmark behövs.  
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Förord  

 
Under en resa genom Skåne kan resenären se hur städer och samhällen växer allt 
mer år efter år. Detta ger en indikation på att Skåne är en expansiv, växande och 
framgångsrik region. Skåne växer så det knakar, kanske mest i landet. Allt fler 
människor bosätter sig i Skåne och allt mer mark tas i anspråk. Eftersom Skåne till 
stor del består av jordbruksmark är det ofta den som de nya bostäderna, 
industrierna, köpcentren breder ut sig över.  
 
Samtidigt som bebyggelsen breder ut sig över markarealen i Skåne så börjar allt fler 
människor i världen få de bättre ställt. Att fler människor får ett ökat välstånd leder 
till att kampen om resurserna i världen ökar. Människor behöver mat och 
exploatering av jordbruksmark innebär att arealen för storskalig 
livsmedelsproduktion minskar. Jordbruksmark som exploaterats är svår och i vissa 
fall omöjlig att återställa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tanken med denna uppsats är att bidra till diskussionen om bebyggelseutveckling i 
förhållande till bevarande av jordbruksmark och utvecklingen av framtidens Skåne 
och Tomelilla.  
 
I och med denna uppsats avslutar jag mina studier på kandidatnivå på programmet 
Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola.  
  
Jag vill tacka min handledare Agneta Sundberg på BTH för vägledning och goda 
råd på den krokiga vägen genom uppsatsskrivar-djungeln. Jag vill även tacka Ulrika 
Ljung på Tomelilla kommun för hjälp med frågor, material och uppmuntran. Sist 
vill jag tacka alla i min närhet som stöttat mig under arbetets gång.   
 
 
Malin Karlsson  
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Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra delar, Introduktion, Forskningsöversikt, Fallstudie 
Tomelilla och Avslutning. Nedan följer några sammanfattande ord kring vad varje 
del innefattar. 

Introduktion  
Innehåller inledning, syfte, problemformulering, frågeställningar, begrepp, 
metod, forskarrollen samt avgränsning. 

Forskningsöversikt  
Forskningsöversikten görs utifrån de tre fokusområdena; Tomelilla och omvärlden, 
Jordbruksmark samt Bebyggelse.   

Fallstudie Tomelilla   
Fallstudien inleds med delen planeringsförutsättningar där kommunala och 
regionala dokument samt lagstiftning med mera behandlas. Vidare följer 
analysverktyg där de analysverktyg som hämtas från forskningsöversikten och 
planeringsförutsättningar presenteras. Slutlige följer analys där analysmetoderna 
som presenteras i metoddelen och analysverktygen tillämpas.  
Planeringsförutsättningar och Analys görs utifrån de tre fokusområdena; Tomelilla 
och omvärlden, Jordbruksmark samt Bebyggelse.   

Avslutning  
Innehåller slutsatser, avslutande diskussion och vidare forskning , metod och 
källkritisk diskussion samt referenser. 
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1. I N T R O D U K T I O N 

1.1 Inledning   
Hållbar utveckling är ett begrepp som idag används återkommande, inte minst 
inom fysisk planering. Enligt boken Fuzzy planning har hållbar utveckling blivit ett 
självklart begrepp inom fysisk planering men oftast definieras inte dess innebörd 
eller varför det används (De Roo & Porter 2007). FN:s definition av begreppet är, 
’’En hållbar utveckling tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina’’ (Johansson & Orrskog 2002 s. 11). På 
FN:s miljökonferens i Rio år 1992 beslutades att begreppet ska gälla miljömässigt, 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och demokratiskt. Under konferensen beslutades 
även att jordens resurser skall fördelas mer rättvist mellan jordens länder än vad de 
görs idag(Johansson & Orrskog 2002).  

Kampen om resurserna i världen har ökat och förväntas fortsätta öka då allt fler 
människor fått och förväntas få ett ökat välstånd. Det ökade välståndet innebär att 
fler människor får tillgång till produkter de tidigare inte haft tillgång till. (Larsson 
2006) 

Globalt sker idag en stor tillväxt, urbanisering, av städerna.  År 1950 bodde ca 30 
procent av världens invånare i städer medan det idag är ca 50 procent som bor i 
städer. Andelen människor som bor i städer ökar i hastig takt och FN:s beräkningar 
visar att ca 180 000  människor flyttar till städerna varje dag (Kummel 2009).  

För ett ordnat samhälle är en säker produktion av livsmedel en viktig faktor 
(Slätmo, Edling, Norderhaug & Stenseke 2012).  Många regeringars mål är att ha en 
säker och billig livsmedelsproduktion (Clay 2003).  

Städer har genom tiderna uppkommit genom nyttjande av platsers kringliggande 
resurser (Girardet 1999). Detta innebär att urbaniseringen i städer belägna på 
platser med god jordbruksmark medför ianspråktagande av jordbruksmark.  

Synen på vikten av att bevara jordbruksmark har ändrats genom åren. Thorbjörn 
Fälldin med flera centerpartister skrev en motion till propositionen för 
naturresulslagen. Motion 85, punkt fyra i Bostadsutskottets betänkande enligt 

följande: ’’att riksdagen beslutar att nationellt jordbruk och skogsbruk skall ha 
ställning som riksintresse och att 2 kap 4§ skall ha en lydelse som svarar mot 
detta.’’ (prop. 1985/1986:3)  Motionen gick inte igenom men visar på den tidens 
syn på bevarande av jordbruksmark.  

Enligt 1 kap. 2§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.  

Jordbruksmark är av nationellt betydelse vilket innebär det att det är kommunerna 
som är ansvariga för planering av hushållning medjordbruksmarken och att ingen 
central myndighet bevakar hur den skyddas mot exploatering. Planeringen av 
hushållning med jordbruksmarken behandlas i kommunernas 
översiktsplanerarbete. (Länsstyrelsen Skåne 2006) 

I Miljöbalken (SFS 1998:808 )3 kap 4 § står att, jord och skogsbruk som är av 
nationell betydelse bara får ianspråktagas för bebyggelse om det gäller ett väsentligt 
samhällsintrsse och att ingen annan mark kan tillgodogse behovet på ett 
tillfredsställande sätt.  

Vad som är ett vänsentligt samhällsintresse och om annan mark ej kan tillgodose 
behovet är upp till varje kommun att avgöra (Länsstyrelsen Skåne 2006). När det 
gäller skogsmark är formuleringen i samma paragraf vidare att skogsmark med 
betydelse för skogsnäringen skalla skyddas så lång så möjligt (SFS 1998:808 
Miljöbalk 3 kap 4 §). Skogsmarken har alltså en något mer skyddande formulering 
är jordbruksmarken i miljöbalken.   

 

1.2 Syfte  

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål för vilket tillstånd miljön ska vara 
i varav två av dessa anknyter särskilt till denna uppsats. Dessa är, Ett rikt 
odlingslandskap som innebär att jordbruksmark och dess livsmedelsproduktion 
ska skyddas och God bebyggd miljö som innebär att en god och hälsosam livsmiljö 
ska eftersträvas samtidigt som hushållning med resurser ska beaktas. 
(Naturvårdsverket 2013 a) Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka 
relationen mellan dessa två i fysisk planering och hur de kan kombineras.  
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Olika planeringsideal har format tätorter och städer genom tiderna. När bilismen 
blomstrade anpassades den fysiska planeringen efter att bilar skulle få plats i 
tätorterna och städerna. Avstånd blev inte lika viktigt att ta hänsyn till när allt fler 
människor fick bil och bebyggelsen bredde ut sig och blev allt mer gles. (Girardet 
1999) 

Skåne har sedan 60-talet haft en större tillväxt än resten av landet och enligt 
Region Skånes rapport, Skåne växer – markanvändning i ett regionalt perspektiv, 
förväntas tillväxten fortsätta öka.  (Region Skåne 2010)  

Eftersom en stor del av Skånes arealer utgörs av jordbruksmark är det till stor del 
den som tas i anspråk när tätorter och städer växer. Vidare är därför uppsatsens 
syfte att undersöka relationen mellan bebyggelseutveckling och ianspråktagande av 
jordbruksmark ser ut i Tomelilla kommun i Skåne.   

 

1.3 Problemformulering  

Hur ser relationen ut mellan bebyggelseutveckling och ianspråktagande av 
jordbruksmark och hur kan framtida bebyggelseutveckling ske med hänsyn till 
jordbruksmarken? 

 

1.4 Frågeställningar  

 Vilka argument finns i början av 2000-talet för att ta hänsyn till 
jordbruksmark vid bebyggelseutveckling?  
 

 Vilket skydd finns mot ianspråktagande av jordbruksmark? 
 

 Var är jordbruksmarken lokaliserad i Tomelilla kommun och vilken 
kvalitet har den? 
 

 Vilka faktorer kan påverka framtida efterfrågan av bebyggelseutveckling i 
Tomelilla tätort? 
 

 Hur ser bebyggelsestrukturen ut i Tomelilla tätort idag?  
 

 Tas hänsyn till jordbruksmarken i gällande översiktsplans 
utbyggnadsförslag av Tomelilla tätort?  
 
 
 

1.5 Fokusområden och begrepp  
 

1.5.1 Fokusområden:  

Jordbruksmark: Jordbruksmark används i uppsatsen som ett begrepp som 
inkluderar både åkermark, som är den mark som odlas, och betesmark, som är den 
mark som används för djurhållning. Begreppen åkermark och betesmark används 
även självständigt i arbetet för att mer precist belysa respektive del av 
jordbruksmarken.  

Bebyggelse: Begreppet bebyggelse används i uppsatsen för markarealer som är 
bebyggda och bebyggelseutveckling respektive exploatering används för ny 
bebyggelse. 

Tomelilla och Omvärlden: I detta fokusområde används begreppet 
omvärldspåverkan som innebär påverkan från yttre faktorer i Tomlillas omvärld.  
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1.5.2 Begrepp:  

Biologisk mångfald: Innebär mångfalden av ekosystem och genetisk variation 
inom arter (Nationalencyklopedin 2013 b). 

Förtätning: Tillämpas för när ny bebyggelse uppförs inom befintliga 
bebyggelseområden.  

Hållbar utveckling: I det här arbetet tillämpas FN:s definition av hållbar 
utveckling med avgränsning till ett miljömässigt perspektiv.  

FN:s definition av begreppet är, ’’En hållbar utveckling tillgodoser våra behov idag 
utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina.’’ 
(Johansson & Orrskog 2002 s.11)  

Landsbygdskomun: I Tomelilla kommuns översiktsplan benämns Tomelilla 
kommun som en landsbygdskommun, definitionen enligt översiktsplanen är att 
kommunen har en stor del anställda inom areella näringar och livsmedelsförädling 
och att stora delar av kommunens areal består av jordbruksmark. (Översiktsplan 
Tomlilla 2002)   

Naturresurs: Naturligt förekommande materia eller energi som människan 
utnyttjar (Nationalencyklopedin 2013 c). 

Översiktsplan: Ett kommuntäckande dokument för strategisk planering 
(Boverket 2011). 

Perifera områden: Randzonsområdet mellan tätort eller stad och dess 
omgivning benämns som perifera områden i denna uppsats.  

Sprawl: Amerikanskt begreppet med flera definitioner. Naturvårdverkets 
publikation Den glesa staden sammanfattar det som för de flesta definitioner av 
sprawl är gemensamt; ’’…mark tas i anspråk för bebyggelse, att bebyggelsen och 
befolkningen glesnar och att avstånden blir längre mellan olika stadsfunktioner 
som boende, arbete, kultur och handel.’’ (Kummel 2006, s.19) I uppsatsen används 
stadsutglesning respektive utglesning likvärdigt med sprawl.  

Stad: I uppsatsen används begreppen stad, tätort, ort och samhälle likvärdigt för 
samlad bebyggelse. Dock skiljer sig antalet invånare från begreppet stad (minst 
20 000 inv.) och tätort (minst 200 inv.)  

Urbanisering: Innebär att allt fler människor flyttar från glesbygd till städer 
(Nationalencyklopedin 2013 d).  

 

1.6 Metod 

Uppsatsens undersökningsmetod består av en fallstudie av Tomelilla. Fallstudiens 
analysmetoder utgörs av scenarioanalys och realistisk byanalys. 

1.6.1 Undersökningsmetod - Fallstudie 

Det som utmärker en fallstudie är att endast en undersökningsenhet undersöks. 
Målet är att genom studier av det enskilda kunna belysa det som är generellt. En 
fallstudie möjliggör en undersökning i detalj och ger därför möjlighet att undersöka 
komplexa fenomen. För att en fallstudie skall vara av intresse för annan forskning 
måste processen som gav resultatet belysas. Fallstudiens värde ligger i att kunna 
förklara varför ett resultat uppstår och hur processen fram till resultatet sett ut. 
(Denscombe 2009)  

En fallstudie tillåter att olika typer av material och metoder kombineras för att vara 
lämpligt för just den fallstudien (Denscombe 2009). Detta gör den tillämpbar inom 
fysisk planering då det som tvärdisciplinärt ämnesområde ofta innefattar olika 
typer av material och metoder.  

Fallstudieenheten väljs inte slumpmässigt utan med utgångspunkt i kriterier. 
Generalisering utifrån en fallstudie kan göras för fall som liknar fallstudieenheten 
och därför är möjliga att gruppera ihop. Det är viktigt att beskriva utmärkande 
kännetecken för fallstudien och betona hur fallet är unikt respektive vilka delar som 
kan generaliseras utifrån. (Denscombe 2009)   
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Motivering till val av undersökningsmetod och fallstudieenhet 
Valet av fallstudie som undersökningsmetod grundas på att denna uppsats 
problemformulering kräver att en problematik studeras på djupet. Fallstudien med 
sitt tillvägagångssätt att analysera en enhet för att kunna studera denna mer på 
djupet passar bra då processen är det intressanta.  

Motiven till att välja att lyfta fram Tomelilla framför andra kommuner där 
planeringen kring jordbruksmark vore intressant att studera beror på flera faktorer. 
Så som att Tomelilla inte har påverkats i så hög utsträckning av den 
regionsförstoring som sker i västra Skåne och att Tomelilla tätort ligger strategiskt i 
järnvägsnätet med befintligt tåg till Malmö och ytterligare en sträckning till Malmö 
är i planeringsfasen.  

Att orten ännu inte påverkats av regionsförstoringen nämnvärt och att dess 
strategiska läge innebär att orten kan bli föremål för regionsförstoringens framtida 
utbredning och är därför intressant att undersöka.  

Tomelilla är en lantbrukskommun med stor andel oexploaterad jordbruksmark 
(Översiktsplan Tomelilla 2002) vilket skapar stora möjligheter att bevara 
jordbruksmark men också innebär att stora arealer jordbruksmark tas i anspråk om 
inte hänsyn till jordbruksmarken tas vid bebyggelseutveckling.  

Ytterligare motivering är att jag tidigare varit praktikant på kommunen 
samhällsbyggnadsavdelning och därigenom erhållit en lokalkännedom som gör det 
lättare att behandla just Tomelilla kommun som fallstudieenhet.   

 

1.6.2 Analysmetoder i fallstudien  

Att analysera bebyggelse – Realistisk byanalys  

Realistisk byanalys är en analysmetod som de två norska arkitekterna Karl Otto 
Ellefsen och Dag Tvilde står bakom. Analysmetoden är en av många norska 
stadsanalysmetoder. Översatt till svenska blir byanalys stadsanalys, då by på norska 
översatt till svenska är stad. I denna uppsats används namnet realistisk byanalys då 
det som originalnamn tydligt visar på vilken stadsanalysmetod som används.  

I denna uppsats kommer en förenklad version av Realistisk byanalys göras då 
uppsatsens omfattning inte är tillräcklig för att kunna arbeta med metoden i sin 
helhet.  

Den realistiskt byanalysen ser platsen som en produkt av de olika processer och 
konflikter som uppstått genom historien och gör platsen till ett historiskt 
dokument. (Ellefsen & Tvilde 1991) 

Den realistiska byanalysen beskriver fenomen både diakront och synkront vilket 
innebär att metoden ger möjlighet att både analysera element i förhållande till dess 
utveckling men även i förhållande till andra element som de har gemensamma 
nämnare med även om de inte stämmer överrens i tid. (Ellefsen & Tvilde 1991)    

Huvuddragen i analysen är att den ska skapa en förståelse för de fysiska 
omgivningarna. Den är realistisk då den beskriver det faktiska och påvisar det 
typsiska. Analysen skapar en förenklad bild genom att abstrahera och strukturera 
verkligheten. Metoden är flexibel då material kan hämtas genom olika metoder och 
från olika källor. (Ellefsen & Tvilde 1991) 

Metodik 
Analysmetoden är hierarkisk och grundbegreppen fungerar som en 
begreppsapparat genom de fyra analysstegen; (Ellefsen & Tvilde 1991) 

Grundbegrepp för klassificering:  

1. Primära element-element som präglar stadens utformning. Dessa 
behöver ej vara fysiska.  

2. Bebyggelsestruktur-beskiver i vilken ordning staden är byggd. 
3. Tomtstruktur/ägogränser-ökar förståelsen för varför staden ser ut 

som den gör. 
4. Topologi- beskiver rumsliga sammanhang.  
5. Bebyggelsemönster- hur tomter bebyggts efter en övergripande struktur.  
6. Typologi-hur den strukturella uppbyggnaden ser ut.  
7. Morfologi- beskriver hur topologin varieras med utgångspunkt i 

geografin, topografin och tiden.  
8. Ikonografiska drag- symboler i staden som är karaktäristiska för 

kultur, socialt liv och tradition. (Ellefsen & Tvilde 1991) 
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Analyssteg:  

1. Historisk bebyggelseutveckling är det första analyssteget och ligger 
till grund för hela analysen. I detta steg görs analyser av kartor och 
historiska beskrivningar som redovisar när området började bebyggas, när 
olika väg- och järnvägsdragningar etablerades och hur historien lett fram 
till hur området är utformat idag. (Ellefsen & Tvilde 1991) 
 

2. Överordnade strukturella element ger en förklaring till varför ett 
område ser ut som det gör idag genom att identifiera primärelement som 
varit permanenta och på så vis präglat sin omgivning en längre tid. Dessa 
element kan till exempel vara kommunikationsstråk, styrande planer, 
händelser i historien, ägandeförhållanden med mera. (Ellefsen & Tvilde 
1991) 
 

3. Stadens bebyggelsestruktur beskiver de principer som stadens fysiska 
organisation är ordnad kring. Det är dessa principers 
bebyggelsestrukturer som bygger upp en stad. Exempel på en sådan 
princip kan vara styrande planer men också enskilda men betydelsefulla 
byggnader. (Ellefsen & Tvilde 1991) 
 
 

4. Avgränsning i homogena områden delar in stadens olika områden i 
enhetligaområden utifrån dess struktur, typologi och morfologi. Exempel 
på detta kan vara hustyper, gatustruktur eller likande. Historien om en 
stads utveckling kan ofta bidra till denna indelning då en avgränsning inte 
sällan samanfaller med byggnadstidpunkten.  Avgränsning i homogena 
områden bygger även på den indelning i strutkurer som görs i föregående 
analyssteg. (Ellefsen & Tvilde 1991) 

Motivering  
Motivet bakom att använda realistisk byanalysen i denna uppsats är att på ett 
strukturerat sätt kunna kategorisera Tomelilla tätorts befintliga bebyggelse i 
homogena områden som kan användas i diskussionen kring ortens 
utvecklingspotential i olika områden. Eftersom uppsatsen rör sig på en strategisk 
och övergripande nivå, genomförs byanalysen med fokus på de övergripande 
strukturerna. Det kan finnas nackdelar med att röra sig inom de övergripande 
strukturerna då detaljer kan förbises.  

Att planera för en oviss framtid – Scenarioanalys 

Det finns olika sätt att arbeta med framtidsfrågor. Visionsarbete görs genom att 
skapa en bild av hur vi vill att framtiden ska te sig medan prognoser ger en bild av 
hur vi förutspår att framtiden kommer bli utifrån dagens läge. Scenarier är istället 
beskrivningar av flera möjliga framtidsbilder. (Lindgren & Bandhold 2008) 

I Lindgren och Bandholds publikation Scenarioplanering: Länken mellan framtid 
och strategi (2008) citeras Paul Shoemakers beskrivning av scenarioplanering så 
här: 

 ’’ En disciplinerad metod för att föreställa sig möjliga framtider där organisatoriska 
beslut kan fattas.’’ (Lindgren & Bandhold 2008, s.24)   

Scenarioplanering är effektiv för att beskriva framtida osäkerheter. Metodens 
fördel är att den är en hjälp för att tänka annorlunda, minskar komplexiteten och 
produkten den skapar är kommunikativ. (Lindgren & Bandhold 2008) Tanken är 
att analysresultatet som beslutsunderlag dels ska hjälpa till att nå mål och visioner 
trots en osäker framtid men även skapa en förståelse och beredskap inför de olika 
framtidsscenarierna. (Rosengren 2012)  

Det finns olika scenarioanalysmetoder att arbeta med och den som tillämpas i 
denna uppsats är scenariokors, även kallad fyrfältsmatris. I denna uppsats kommer 
metoden benämnas scenariokors och en förenklad version kommer göras då 
uppsatsens omfattning inte är tillräcklig för att kunna arbeta med metoden i sin 
helhet, det som främst är förenklat är förarbetet och omfattningen av material som 
studerats. 

Förenklat görs scenariokorset genom att utifrån en utgångsfråga identifiera viktiga 
drivkrafter och faktorer som kan påverka en framtida utveckling.  De två drivande 
osäkerheterna tas sedan ut för att skapa ett kors och i sin tur fyra scenarioer. 
Metodiken beskrivs mer ingående nedan.  

En kritisk punkt enligt Lindgren och Bandhold är att hitta två drivande faktorer 
som tillsammans skapar olika scenarier som bidrar till beredskap inför framtidens 
osäkerheter. (Lindgren & Bandhold 2008) 
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Metodik 

1. En utgångsfråga som driver scenarioarbetet ställs upp. 
Det är viktigt att frågan är tydligt formulerad och att en tidsram för 
frågeställningen sätts upp. (Lindgren & Bandhold 2008) 
 
 

2. Drivkrafter och faktorer som är viktiga och som kan påverka framtida 
utveckling identifieras. Olika verktyg kan användas för att samla in 
material, ett är att skapa en så kallad omvärldskarta som delar in 
faktorerna utifrån omvärld, närvärld och invärld. (Börjesson, 2006 a) 
Lindgren och Bandhold kallar detta verktyg för utifrån och in perspektivet. 
Verktyget används genom att först identifiera trender i omvärlden och 
sedan identifiera trender i närvärlden och invärlden. (Lindgren & 
Bandhold 2008)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 – Illustration av omvärldskarta även kallad utifrån och in 
perspektivet, författaren.  

 

3. De två drivande osäkerheterna tas ut och används för att skapa vars 
en axel i scenariokorset (Lindgren & Bandhold 2008). De två 
osäkerheterna formuleras i två ytterligheter och skapar två dominerande 
dimensioner för respektive axel (Börjesson, 2006 a).  

 

4. De två drivande osäkerheterna sätts samman till ett scenariokors och fyra 
scenarier framträder i de fyra fält som korset skapat (Lindgren & 
Bandhold 2008)  
 

Motivering 
Motivet bakom att använda scenarioplanering och närmare bestämt scenariokors i 
denna uppsats är för att kunna diskutera hur ianspråktagande av jordbruksmarken 
i Tomelilla kan se ut i framtiden. Scenariokorset ger olika framtidsscenarier som 
diskussionen kan hållas utifrån.  

1.7 Forskarrollen 
Vid kvantitativ forskning samlas objektiv data in genom användandet av ett 
forskningsinstrument. Detta instruments validitet prövas för att visa att de data 
som samlats in inte har påverkats av forskarens intentioner. (Denscombe 2009) 

Vid kvalitativ forskning, är det tvärt emot kvantitativ forskning, forskaren själv som 
är forskningsinstrumentet då det är forskaren som väljer metoder och källor för 
data insamling.  Forskarens bakgrund i form av värderingar och identitet spelar 
därför stor roll i hur forskningen har bedrivits och vilka slutsatser som dras. 
(Denscombe 2009) 

Denna uppsats bedrivs inom ramen för kvalitativ forskning. När kvalitativ 
forskning bedrivs är det viktigt att ha en öppenhet i processen och ta i beaktande att 
forskaren som person påverkar resultat och slutsatser(Denscombe 2009).  

Under sommaren 2012 har jag varit anställd som praktikant på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla kommun. Detta innebär att jag deltagit 
i planarbetet och därför har en förförståelse för kommunens planarbete. Det är 
viktigt att bejakta att denna förförståelse kan påverka uppsatsens arbete trots en 
objektiv hållning. Uppsatsen skrivs utan inflytande från kommunen.  
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1.8 Avgränsning 
Eftersom uppsatsen har en begränsad tidsram för dess genomförande måste 
avgränsningar göras.  
Uppsatsens avgränsning i ämne innefattar ianspråktagande av jordbruksmark 
vid bebyggelseutveckling. Ämnesavgränsningen styr vilka delar av litteratur som 
behandlas i uppsatsen.  

Den geografiska avgränsningen för fallstudien utgörs av Tomelilla kommun 
men även omvärldsfaktorer behandlas.  

Tidsmässig avgränsning är från nutid till ca 15-20 år framåt i tiden.  

 

2. F O R S K N I N G S - 
       Ö V E R S I K T  
 
2.1 Tomelilla och omvärlden 

Rörelsemönster genom tiderna  

Människorna i jordbrukssamhällets så kallade dagligrum bestod av hemmet och det 
område som fanns i direkt anslutning. I hemmet både bodde och arbetade 
människorna, och där fanns även den service de hade tillgång till och det var där de 
tillbringade sin fritid. (Book & Eskilsson 1997) 

Industrialismen utvidgade dagligrummet då arbetsplatser placerades utanför 
hemmet och i det kommande industrisamhället började även service etableras 
utanför hemmet. Även flyttmönstren ändrades under industrialismen och 

människor började flytta till de platser där arbeten fanns. Dessa platser var ofta 
geografiskt bundna dit det fanns råvarutillgångar, kunder och infrastruktur. (Book 
& Eskilsson 1997) 

I servicesamhället har dagligrummet blivit ännu större, människor rör sig mellan 
arbete, flera serviceinrättningar och olika fritidsaktiviteter utanför hemmet. I 
servicesamhället har en nedgång i industrin skett och tjänstenäringarna på lokala 
och regionala företag har ökat. Karriär har blivit viktigt och människor vill kunna 
byta jobb utan att flytta. Detta har lett till att stora lokala arbetsmarknader har ökat 
inflyttningen. Flyttmönstren har påverkats och inflyttning till en 
arbetsmarknadsregion leder till utveckling av den regionen och som i sin tur leder 
till ytterligare inflyttning. Detta innebär att är viktigt för kommunerna att säkra ett 
inflyttningsöverskott för att skapa ekonomisk tillväxt i deras kommun och region. 
(Book & Eskilsson 1997) 

Det är inte bara de lokala arbetsmarknaderna längre som påverkar hur människor 
flyttar. En studie som gjorts 1974-2005 visar att regionala arbetsmarknader också 
har en roll och att pendlingsförutsättningar spelar stor roll. Det finns även studier 
som tyder på att det inte bara är arbetsplatsen som styr flyttningsströmmarna då de 
kunskapsinriktade yrkena som tillkommit på arbetsmarknaden inte har samma 
platsbundenhet. Då är det andra faktorer som styr som valet av boendeort, 
tillexempel livsmiljö. En tillbakagång till att en del människor återigen arbetar i 
hemmet har också skett i servicesamhället(Book & Eskilsson 1997). 

Genom att jämföra svenskarnas rörlighet i kilometer ges en bild över hur den 
förändrats genom åren. 1950 var svenskarnas rörlighet ca 5 km per person och dag 
medan 1990 är rörligheten ca 40km, nästan en 10 gånger så lång sträcka. (Kummel 
2006)  
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2.2 Jordbruksmark  
Jordens mark, en naturresurs 

Definitionen för mark är det översta lagret, ca 120 cm av jordens yta. Marken består 
huvudsakligen av mineraler, vatten, luft och organiskt material. Marken är en viktig 
livsmiljö för många arter, en arena för mänsklig aktivitet och den förser oss med 
råmaterial. (Europeiska kommissionen 2012)  

En stor del av marken i Europa upptas av jordbruksmark och därför har jordbruket 
en viktig roll när det gäller att bevara markresurserna från att exploateras eller växa 
igen. (Europeiska kommissionen 2012) 

Naturresurser är naturligt förekommande materia eller energi som människan 
utnyttjar (Nationalencyklopedin 2013 c). De naturresurser som jorden ger oss är 
indelade i flöden, fonder och lager. Flöden är de resurser som hela tiden förnyas 
med hjälp av solens inverkan, tillexempel vind, vatten och solljus.  Fonder är de 
resurser som nyskapas med solens inverkan och som vi kan utnyttja och få 
avkastning från om vi underhåller dem och inte utnyttjar dem snabbare än de 
återskapas, tillexempel åkermark. Lager är de resurser som har långa kretslopp och 
som inom för oss överskådlig tid inte återskapas, tillexempel metaller och fossila 
bränslen.  (Johansson 1997)Åkermarken måste alltså förvaltas och inte utnyttjas i 
högre grad än den återskapas för att avkastning ska kunna fås under en längre tid.  

Livsmedelproduktion  

I mer än 99 procent av människans historia har människan samlat, fiskat och jagat 
för att få mat. De senaste 7000 åren har detta ändrats dramatiskt och idag kommer 
bara ca 7 procent av all protein från det vilda, och då till stor del från vattnet. 
Resterande del är producerat genom jordbruk och odling av fisk. (Clay, 2003)  

För ett ordnat samhälle är en säker produktion av livsmedel en viktig faktor 
(Slätmo, Edling, Norderhaug & Stenseke 2012).  Många regeringars mål är att ha en 
säker och billig livsmedelsproduktion. Urbanisering gör detta svårare att lösa då ett 
ökat behov uppstår i städerna och allt större kvar då ställs på den kringliggande 
markens produktivitet(Clay 2003).  

Allt fler människor i världen får de bättre ställt vilket gör att kampen om resurserna 
i världen ökar(Larsen 2006). Människor behöver mat och exploatering av 
jordbruksmark gör att markarealer för storskalig livsmedelsproduktion försvinner.  
 
Jordbruk är världens största industri och ca 1,3 biljoner människor arbetar inom 
jordbruket som varje år producerar varor till ett värde av 1,3 triljoner dollar De 
flesta lantbruken i världen blir större och mer specialiserade med färre ägare och 
färre arbetare. Detta trots att en undersökning gjord 1992 av US Agricultural 
census visar att mindre jordbruk är två till tio gånger så produktiva per hektar som 
de som är större än 6000 tunnland. De minsta som var mindre än 1,6 hektar visade 
sig vara 100 gånger så produktiva per hektar som de som var större än 2400 hektar. 
Problemet med de mindre jordbruken är enligt undersökningen att de inte 
resulterade i inkomster stora nog för att bonden ska kunna försörja sig på sitt 
jordbruk.  Även marknadsfaktorer har visats bidra till att jämna ut den lokala 
ekonomiska och miljömässiga effektiviteten genom att marknaden vill köpa stora 
kvantiteter från så få leverantörer så möjligt. (Clay 2003) 

 Bränsleproduktion  

Jordbruksmarken är inte bara viktig för livsmedelsproduktion utan även för 
produktion av biobränsle vilket kan komma att bli en viktigare bränslekälla i 
framtiden än i dag.(Slätmo et.al. 2012)  

År 2005 var tillförseln av biobränslen till det svenska energisystemet ca 108 TWh. 
Den största andelen kommer från skogen (94 TWh) och den minsta andelen från 
jordbruket (1TWh) och resterande kommer från övrigt avfall, torv med mera. 
Ökningstaken av tillförseln biobränslen är ca 5 TWh per år och enligt Sveriges 
Geologiska undersökning är det jordbrukets tillförsel av biobränslen som förväntas 
öka mest framöver tillsammans med den redan stora producenten skogen. 
(Sveriges Geologiska Undersökning 2013) 

Miljöaspekter  

Marken är i allra högsta grad levande, i marken finns större biologisk mångfald och 
mer biologiskt material än ovan den. I en tesked jord finns fler mikrober än antal 
människor på joden (Clay 2003, s.46). 

Marken renar all jordens vatten genom infiltrering. Jordbruket påverkar 
färskvattnet och marinahabitat genom att vara en huvudkälla till förorening av 
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vattnet och påverka den bilogiska mångfalden negativt. Modernt jordbruk 
reducerar den genetiska mångfalden av grödor. Cirka 7000 olika odlingsgrödor 
finns men 90 procent av världens odlingar består endast av ett 30-tal av dessa. 
(Clay 2003) 

Mikroberna i jorden producerar ca 85 procent av växthusgaserna och när jorden 
brukas frigörs gasen. I det moderna jordbruket tillsätts även näringsämnen, vilket 
ökar mikrobernas produktion av växthusgaser. Mark som inte störs fungerar dock 
som en kvävefälla. (Clay 2003) Marken är efter havet den enda kvävefällan och är 
därför viktig för att bromsa en eventuell klimatförändring (Europeiska 
kommissionen 2012). 

2.3 Bebyggelse  

Människan och bebyggelsen  

Städer har genom tiderna uppkommit genom att nyttja platsers kringliggande 
resurser.  (Girardet 1999)Överutnyttjande av naturresurser är inte bara ett tillfälligt 
problem. De flesta civilisationer som kollapsat har gjort det för att de har förstört 
sina naturresurser, tillexempel Babylon, Egypten och Mayan. (Clay 2003)  

Människan har sedan slutet av 1900-talet blivit en urban art som främst är bosatt i 
städerna. För att skapa en hållbar värld måste enligt Girardet som skrivit boken 
Creating sustainable cities (1999) också städerna bli hållbara.  

Under 1900-talet har städernas roll i att skapa ett hållbart samhälle 
uppmärksammats och frågor kring hållbar stadsutveckling uppkommit. (Falkheden 
& Malbert 2000) Hållbar stadsutveckling är en komplex fråga som fokuserar på 
omställningsprocesser, planering, gestaltning, förvaltning av bebyggelse och mark, 
infrastruktur och hur resurshushållningen i en stad kan ökas så att 
miljöbelastningen kan minska. (Falkheden & Malbert 2000)  

Historiskt sett har en stads förhållande till dess omland varit lokalt orienterad. Den 
närmsta omgivande landsbygden har försörjt staden med livsmedel, material med 
mera och fått stå för omhändertagandet av restprodukter från staden. (Falkheden & 
Malbert 2000)Urbanisering tillsammans med stor teknisk utveckling har brutit de 
lokala mönstren. Städernas invånarantal har blivit för stora för att skapa 
fungerande kretslopp i det lokala omlandet. (Falkheden & Malbert 2000) Den 

tekniska utvecklingen har lett till att de moderna städerna präglas av låga 
kostnader för transport vilket i sin tur lett till att ett globalt omland skapats. 
Lokaliseringen av bosättningar är inte lika viktig eftersom en stor del av både den 
lokala och nationella ekonomin består av global handel. Det är alltså inte längre det 
lokala omlandet kring staden som förser invånarna med mat och andra 
förnödenheter. 

Girardet menar att vi idag inte lever i en civilisation utan i en mobilisation där 
transport av naturresurser, människor och produkter sker hela tiden. (Girardet, 
1999) 

Bilismen har spelat en stor roll i det moderna samhället både när det gäller 
skapandet av det globala omlandet men den har också haft en stor roll i hur städer 
organiserats och planerats. Bilismen har resulterat i sprawl, som innebär 
stadsutglesning främst i städers yttre områden. (Girardet 1999) 

I ett rumsligt perspektiv har övergången mellan stad och land gått från att vara 
tydlig till att bli allt mer diffus. Stora trafikytor, verksamhetsområden och allt mer 
externhandel är det som idag finns i randzonen mellan stad och land och detta 
bildar så kallade perifera områden i tätortsranden. För att skapa en hållbar 
samhällsutveckling måste våra försörjningssystem grundas på förnyelsebara 
resurser och kretslopp för flöden av vatten, energi och material måste skapas. 
Människan måste förnya det samspel med naturen som funnits tidigare i historien. 
Falkheden och Malbert ser de perifera områdena som speciellt betydelsefulla. De 
menar att vid planering av de perifera områdenas nya markanvändning ska stor 
vikt läggas vid livsmedels-, material och energiproduktion och skapandet av 
kretsloppslösningar för omhändertagande av restprodukter från staden. För 
planering blir således en viktig uppgift att identifiera och utveckla dessa perifera 
områden.(Falkheden & Malbert 2000) 

De mobila städerna påverkar miljön, dock finns det indikationer på att städer kan 
minska resurs och energianvändningen genom att kunna skapa nya transportsätt 
och använda nya material och ny design för att förbättra miljön. (Girardet, 1999 

Att säkerställa att städer skapar och bibehåller långvariga relationer och kretslopp 
med dess omvärld är enligt Girardet en ny uppgift för politiker, tjänstemän, 
affärsmän och alla övriga invånare (Girardet, 1999).  
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Tät eller gles fysisk struktur för hållbar utveckling? 

Enligt Flakheden och Malbert finns det en polarisering mellan två skilda perspektiv 
i diskussionen kring fysiska strutkurer för hållbar utveckling med förespråkare för 
tät respektive gles fysisk struktur. (Falkheden & Malbert 2000) 

Tät fysisk struktur  

Trenden för tätorter och städer enligt författarna är att bebyggelsetätheten ökar 
samtidigt som boendetätheten sjunker vilket innebär att tätortsarealerna generellt 
ökar mer än befolkningstillväxten. (Falkheden & Malbert 2000)  

Sedan 1950 och 1960 talet har tätorterna brett ut sig i Skåne till följd av 
planeringsideal innebärande funktionsseparering och ett ökande bilanvändande. I 
Skåne har denna utbredning till stor del skett på högklassig jordbruksmark. 
(Region Skåne 2009, s.35)  

Paul Baek Pedersen har gett ut publikationen Sustainable Compact City (2009) där 
han avhandlar hur hållbarhetsaspekter kan appliceras på en stads 
bebyggelsemönster och vilka möjligheter den kompakta staden har att lösa 
hållbarhetsproblem. Han vill med publikationen diskutera hur staden kan byggas 
tät men utan att livsmiljökvalitéer går förlorade.  

Pedersens resultat visar på en generell nivå att en tät bebyggelsetyp dels tar mindre 
mark i anspråk för bebyggelse men även för infrastruktur. Förklaringen till att 
mindre mark tas upp för bebyggelse är naturlig då husen byggs högre och mer 
kompakt. När Pedersen säger att mindre mark tas i anspråk för infrastruktur menar 
han att samma infrastruktur kan försörja fler människor med transport om allt fler 
transporteras samma sträckor, vilket fler gör om fler bor på samma ställen och har 
samma målpunkter. (Pedersen 2009) 

 Pedersen menar att en tät stad skapar större möjligheter för aktivitet och att det är 
viktigt att bejaka de offentliga platserna i den täta staden. Tät bebyggelse kan 
utnyttjas för att skapa vindskyddade platser och dess lokalisering kan även vara på 
olika nivåer i stadens bebyggelse. (Pedersen 2009) 

Pedersen menar att det finns en föreställning att en tät stad innebär försämrat 
inflöde av dagsljus men han menar att hög exploatering inte nödvändigtvis behöver 
resultera i försämrat inflöde av dagsljus. (Pedersen 2009) 

Falkheden och Malbert tar upp fyra punkter som talar för tät bebyggelsestruktur: 

 Reducerad energianvändning – främst pga. minskade transporter. 
 Närhet mellan människor och funktioner skapar förutsättningar för 

minskad bilism och ökade kollektiva lösningar. 
 Effektivare tekniska försörjningssystem kan användas. 
 Bevarande av jordbruksmark då färre markareal tas i anspråk av stadens 

bebyggelse. 
(Falkheden & Malbert 2000) 

Gles fysisk struktur 

Hur en stad är uppbyggd beror på hur markanvändning och transportsystem har 
utvecklats över tiden. Transporter är en förutsättning för att en tätort ska kunna 
finnas. När bilen som transportmedel slog igenom gav den människan en rörlig 
frihet. Stadens fysiska strukturer anpassades utifrån bilen och dess framkomlighet 
vilket resulterat i funktionsseparering och utglesning. (Kummel 2006)  

Målet med utglesningen har varit att skapa en god och sund miljö för fler 
människor och att möjliggöra för ljusinsläpp och grönska. (Kummel 2006)  

Utglesningen leder till att barriärer skapas och att stora markarealer tas i anspråk. 
Utglesningen genererar också längre avstånd eftersom dessa områden är planerade 
efter bilen skapar de också ett stort beroende av tillgång till bilen som 
transportmedel. Dessa fysiska strukturer är en enligt Kummel en orsak till de 
omfattande miljöproblemen som finns idag. ( Kummel 2006)  

Boendetätheten i de större svenska städerna minskade mellan 1960 och 1995 men 
en tredje del samtidigt som städernas yta ökade med hela 70 procent. Även om 
utglesningen har minskat sedan 1990-talet och framåt och andra ideal som tät och 
blandad stad har börjat få inflytande så har bilinnehavet ökat. Detta beror delvis på 
den externa handel som byggts upp sedan 90-talet och framåt och som idag 
beräknas stå för ca 30 procent av detaljhandeln. (Kummel 2006)  

Men alla är inte överrens huruvida gles fysisk struktur är den som ska förkastas 
med fördel för den täta. Enligt Falkheden och Malbert finns det positiva aspekter 
för gles bebyggelsestruktur är att utglesning och ruralisering kan leda till att 
grönområden kan bibehållas och utvecklas och på ett sätt som möjliggör för lokala 
kretslopp så som t.ex. omhändertagande av spill- och dagvatten. Utglesning kan 
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också möjliggöra för en lokal produktion och konsumtion av livsmedel och energi. ( 
Falkheden & Malbert 2000)  
 
Falkheden och Malbert tar upp fyra punkter som talar för gles bebyggelsestruktur:  

 Möjligt att bibehålla och utveckla tätorter och städers grönområden.  
 Möjligt att skapa lokala kretsloppslösningar. 
 Samverkan mellan tätort och landsbygd fullt ut är möjlig (pga. färre 

invånare per enhet) 
 Lägre energianvändning – då resurseffektiv livsmedelsförsörjning blir 

möjlig, en stor del av hushålens energianvändning består av 
livsmedelsförsörjning. ( Falkheden & Malbert 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Sammanfattning forskningsöversikt  
Jordbruksmarken är viktig att bevara då den är en naturresurs som är producent 
för livsmedel, material och kan bli en allt viktigare producent av biobränsle. 
Jordbruksmarken i Skåne är även viktig ur kulturlandskapssynpunkt för att bevara 
länets historia och identitet.  Mark som inte brukas är förutom havet den enda 
kvävefällan och är ännu ett argument för bevarande av öppna markareal.  

Bebyggelse har genom historien uppkommit där naturresurser finns och därför är 
flera tätorter och städer belägna på högklassig jordbruksmark. Människan har blivit 
en urban art och inflyttningen till städerna, urbaniseringen, leder till att 
jordbruksmark tas i anspråk. 

Både tät och gles fysisk struktur har fördelar för hållbar utveckling. Vid hänsyn till 
ianspråktagande av jordbruksmark är tät fysisk struktur den som tar mindre mark i 
anspråk för bebyggelse och infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

3. F A L L S T U D I E   
     T O M E L I L L A  
Fallstudien består av Planeringsförutsättningar, Analysverktyg och Analys. 
Planeringsförutsättningar och Analys är indelade utifrån de tre fokusområdena 
Tomelilla och omvärlden, Jordbruksmark och Bebyggelse som presenterats 
tidigare i uppsatsen. 

Fallstudien inleds med Planeringsförutsättningar där material från kommun, 
region med flera behandlas.  

Under Analysverktyg presenteras de analysverktyg som hämtats från 
forskningsöversikt och planeringsförutsättningar.  

Under Analys tillämpas analysverktygen och de analysmetoder som beskrivs under 
metoddelen. För fokusområdet Tomelilla och omvärlden görs en scenarioanalys, 
för fokusområdet Jordbruksmark görs en utvärdering av utbyggnadsförslag och för 
Bebyggelse görs en realistisk byanalys.  

  

3.1 Planeringsförutsättningar  

3.1.1 Tomelilla och omvärlden 

Befolkningsutveckling i Skåne  

År 1970 hade Skåne 983 753 invånare och sedan dess har befolkningen stadigt vuxit 
till att år 2010 ha 1 243 329 invånare (Region Skåne 2013 b). Skånes befolkning har 
de senaste åren ökat med i genomsnitt 11,600 invånare per år. Även om 
utvecklingen förutses bli något lägre per år i framtiden så förväntas den ändå vara 
10,200 invånare per år i genomsnitt de närmsta tio åren. (Pleiborn 2012, s.37)  

Befolkningen i Tomelilla kommun var år 1970, 12 976 invånare och minskade sedan 
för att år 2000 vara 12 372 invånare innan trenden vände och år 2010 var antalet 

invånare 12 914, nästan lika många som 1970 (Region Skåne 2013 b). Tomelilla har 
alltså de senaste ca 10 åren haft en positiv befolkningsutveckling.   

Översiktligplanering i Tomelilla 

Tomelilla kommuns i dag gällande översiktsplan antogs år 2002 och har sedan 
aktualiserats genom åren. Ett beslut togs i kommunfullmäktige i april 2011 att en 
ny översiktsplan skall tas fram då den gamla ansågs förlegad och ej längre aktuell. 
(Tomelilla kommun 2013) 

Framtagandet av den nya översiktsplanen är just nu i förstudiefasen och därför kan 
endast det material som under förstudien hitintills tagits fram användas i denna 
uppsats, därför kommer i huvudsak den i dag gällande översiktsplanen från 2002 
att användas. 

Visioner och mål Tomelilla översiktplan 2002  

I Tomelillas översiktsplan finns fyra punkter uppsatta som samlar kommunens mål 
och visioner: 

 Förbättra kommunikationerna vad avser vägar, järnvägar och 
kollektivtrafik 

 Skapa förutsättningar för ett varierat näringsliv samt ett rikt service- och 
kulturutbud 

 Vidareutveckla goda bostadsmiljöer i hela kommunen och förstärka den 
goda livskvaliten 

 Värna om och förädla värdefulla natur- och kulturmiljöer < 
(Tomelilla kommun 2013) 

 

Planförslag Tomelilla översiktsplan 2002 

Översiktsplanen redovisar planförslag utifrån olika ämnesområden. De områden 
som har tydligast relevans för denna uppsats är Areella näringar, Boende och 
samhällsservice samt Näringsliv och Stora opåverkade områden. Dessa olika 
planförslag behandlas under de två efterföljande fokusområdena, Jordbruksmark 
och Bebyggelse.  
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Förstudiearbete - Medborgardialog 

Förstudien består av en medborgardialog och resultatet av denna finns 
sammanställt i två broschyrer. Den första heter Framtidsspaning och bygger på 
dialoger som förts av politiker och tjänstemän med kommunens medborgare. 
Dialogerna har förts utifrån en enkät med frågeställningar som sedan har 
sammanställts. Den andra broschyren heter Tyck till! och den är resultatet från 
möten med utvalda grupper samt öppna möten med medborgarna. Utvalda 
grupper har tillexempel varit unga arbetslösa, näringslivsrådet, pensionärsrådet 
med flera. Resultatet från medborgardialogen inbegriper givetvis inte vad alla 
invånare i kommunen tycker men kan ändå skapa en bild av vad som är viktigt att 
tänka på vid framtida planering.  

Framtidsspaning visar att det unika med Tomlilla enligt medborgarna är naturen, 
skogen och det kuperade landskapet. Den viktigaste framtida utvecklingen för att 
medborgarna ska bo kvar i Tomlilla är att fler lägenheter byggs och att 
kollektivtrafiken bibehålls och utvecklas. (Tomelilla kommun 2012 a) 

Tyck till! menar att kommunikationerna är lösningen för att bibehålla en levande 
landsbygd och ser utbyggnaden av Simrishamnsbanan som en viktig 
framtidsfaktor.  Vidare tas ett varierat utbud av boendealternativ för alla åldrar 
genom förtätning av tätortens och byggnation i stationsnära lägen upp som vision 
för bebyggelseutveckling. Tyck till! tar även upp vikten av en stark centralort som 
gynnar utvecklingen i hela kommunen. (Tomelilla kommun 2012 b)  

 

Regionförstoring i Skåne  

Malmö som stor och ökande arbetsmarknad skapar förutsättningar för de 
närliggande kommunerna i södra Skåne. De närliggande kommunerna erbjuder 
boendemiljöer med förutsättningar för pendling kan expandera tack vare 
Malmöområdet. Detta innebär ett hot mot jordbruksmarken som kan komma att 
exploateras. ( Region Skåne 2009)  

Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling som innebär att 
utarbeta en strategi för länets framtida utveckling. (Pleiborn 2012, s.9) I Region 
Skånes rapport Markanvändning i Skåne (2009) redovisas tre betydande 
lägesegenskaper gällande människors val av boende; god bebyggd miljö, närhet till 

service och allmänna kommunikationer samt närhet till en växande 
arbetsmarknad. Rapporten visar även att vart människor väljer att bosätta sig beror 
på var de är i livet och att det finns en föreställning att barn får en bättre uppväxt på 
en mindre ort och många barnfamiljer väljer därför att bosätta sig i mindre orter. 
(Region Skåne 2009) 

Områden med närhet till kollektivtrafik konstateras i Regions Skånes rapport 
Markanvändning i Skåne vara viktiga framtida exploateringslägen. Vilka områden 
som kan räknas som kollektivtrafiknära har Skånetrafiken tagit fram riktvärden för. 
För stadsbuss är avståndet på 500 meter från hållplats, för regionsbuss 1000 meter 
från hållplats och för tåg 1500 meter från tågstation. (Region Skåne 2009) Regions 
Skånes rapport Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till följd av ESS & MAX IV 
Skriver att en väsentlig del av tillkommen bebyggelse för bostäder, arbetsplatser 
och service bör ske i goda kollektivtrafiklägen. (Pleiborn 2012 s.9) 

ESS och Max IV i Lund  

Två stora internationella forskningsanläggningar, ESS och Max IV ska etableras i 
Lund . Max IV är en utbyggnad av en befintlig anläggning, MAX-Lab och ESS är en 
helt ny anläggning som beräknas vara i drift 2020.(Lunds universitet 2013) 
Anläggningarna har en internationell inriktning och människor kommer flytta till 
Lunds närområde från både resten av landet och världen för att arbeta på 
anläggningarna(Tyréns 2011). Etableringen av forskningsanläggningarna förväntas 
generera ca 1000 nya invånare per år och öka efterfrågan på bostäder med 500 
bostäder per år i regionen.  De senaste tio åren har i genomsnitt 3500 bostäder per 
år byggts. Det regionala utvecklingsprogrammet har som mål att 5000 bostäder 
skall byggas per år, dock har inte så mycket byggts i Skåne de senaste 20 åren. 
(Pleiborn 2012) 

De direkta effekterna på bostadsmarkanden från etableringarna kommer troligen 
mest påverka Lund och Malmö men indirekta effekter eller så kallade spin off- 
effekter kan påverka närliggande kommuner i Skåne. Kommunernas roll blir viktig 
för att kunna få till ett ökat bostadsbestånd genom förebyggande planering. 
(Pleiborn 2012) 
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Simrishamnsbanan  

I Skåne ökar arbets- och fritidspendlingen både med kollektiva transportmedel och 
med bil. Större geografisk rörlighet knyter samman olika delar av Skåne och detta 
leder till en regionförstoring. (Region Skåne 2009)  

En eventuell återuppbyggnad av Simrishamnsbanan mellan Simrishamn och 
Malmö via bland annat Tomlilla, Sjöbo och Dalby innebär en förkortad restid till 
Malmö från Tomelilla från dagens ca 60 minuter till ca 40 minuter 
(Simrishamnsbanan 2013).  

 

3.1.2. Jordbruksmark 

Jordbruksmarken i Skåne och Tomelilla 

Skånes landskap består till stor del av jordbruksmark, närmare bestämt 51 procent 
av Skånes totala landareal på 11.035 kvadratkilometer utgörs av jordbruksmark. 
Jämfört med riket i helhet består åtta procent av Sveriges totala landareal av 
jordbruksmark. Resterande del av Skånes landareal består till 16 procent av 
bebyggdmiljö, 32 procent av skog och 1 procent av öppen myr. (Region Skåne 
2009) Tomelilla kommuns totala landareal är på ca 39,900 ha och av dessa är ca 58 
procent åkermark. (Tomelilla kommun2002) 

Under 70-talet bedrevs fysisk riksplanering i Sverige och jordbruksmarken var en 
viktig fråga. För att lättare kunna planera långsiktigt gjordes en gradering av 
åkermark utifrån produktionskapacitet i en skala från ett till tio där ett är sämst och 
tio bäst. (Länsstyrelsen Skåne 2006)Den mest produktiva jordbruksmaken i Skåne 
finns i väst och söder(Region Skåne 2013). 
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Bild 3 – Jordbruksmark klass 8-10 (röda fält) i Tomelilla 
kommun. Illustration Tomelilla kommun.  

Bild 2 – Klassificering av jordbruks- och skogsmark i Skåne. 
Illustration Region Skåne.  

Bild 4 – Jordbruksmark klass 8-10 (orange fält) i Tomelilla 
tätorts närhet. Illustration författaren, karta Tomelilla 
kommun.  
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Exploatering av jordbruksmark i Skåne och Tomelilla  

Skåne är ett flackt landskap och oftast finns få hinder för tätorternas och städernas 
möjligheter att expandera. (Region Skåne 2009)  

Mellan år 2006 och år 2010 har 10 hektar, det vill säga 0,04 procent av Tomelillas 
jordbruksmark exploaterats, denna siffra ligger betydligt under Malmös på 1,23 
procent och även under länets på 0,14 procent och rikets på 0,9 procent. 
(Jordbruksverket 2013 c)     

Enligt Regions Skånes rapport Markanvändning i Skåne (2009) finns ett ökat 
tryck på kommunerna från medborgarna att få bygga utanför samlad bebyggelse 
men på områden där pendling är möjligt. Enligt länsstyrelsen i Skånes publikation 
Landsbygden i kommunens översiktsplan – en vägledning, finns i flertalet 
kommuner, infattande Tomelilla kommun, inga riktlinjer för hantering av 
nybyggnation på landsbygden (Stenqvist 2006).  

Bild 5 – Andel åkermark i procent som exploaterats i respektive Skånsk kommun. 
Den vänstra kartbilden visar mellan år 2001-2004 och den högra mellan 2006-
2010. Illustration Länsstyrelsen Skåne.  

 

Jordbruksmark i Lagstiftning  

Miljöbalken  

Miljöbalken, MB, är den lag som innehåller den tidigare naturresurslagen (NRL) 
och anger hur hushållning med naturresurserna skall ske. (Johansson, 1997)  

I MBs 3 kapitel, 4 § står att jord- och skogsbruk är nationellt intresse: 

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 samhälls-intressen 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.  

(SFS 1998:808) 

 

Jordbruksverket - uppdrag om granskning   

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska 
området (Jordbruksverket 2013 a). Regeringen har beslutat att Jordbruksverket 
ska granska hur kommunerna efterlever skrivelsen i 3 kap. 4 § Miljöbalken 
(Jordbruksverket 2013 b). 

Jordbruksverkets granskningsuppdrag innefattar att utvärdera kommunernas 
tillämpning av skrivelsen, undersöka hur Länsstyrelsen tolkat sitt ansvar för 
rådgivning, analysera skillranden mellan tillämpningen av skrivelsen och 
bestämmelser för riksintressen och till sist undersöka hur närliggande länder 
hanterar frågan kring exploatering av åkermark.  Granskningen ska redovisas i 
september och december i år. (Jordbruksverket 2013 b) 
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Nationella, regionala och kommunala mål 

Nationella miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap:  

Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.    
(Naturvårdsverket 2013 b) 

Regionala mål 

Länsstyrelsens uppgift är att samordna arbete på regional nivå för att nå de svenska 
miljömålen. Länsstyrelsen i Skåne har utarbetat ett åtgärdsprogram, Skånska 
åtgärder för miljömålen – Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2012-2016 (2012) vars syfte är att vägleda och stimulera till större samverka vad 
gäller olika Skånska aktörers miljöarbeten och genom detta få Skåne att uppnå de 
nationella miljömålen.  

Åtgärder för att nå målet Ett rikt odlingslandskap lyfts in under Hushållning med 
Skånes mark- och vattenresurser som är en av de fem största utmaningarna för 
Skåne enligt åtgärdsprogrammet. Som en av flera åtgärder för att nå utmaningen 
Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser lyfts åtgärden Begränsad 
exploatering av jordbruksmark. Som huvudaktör står kommunerna och som 
medaktör står bland annat Länsstyrelsen och Region Skåne. (Länsstyrelsen Skåne 
2012) 

Åtgärden Begränsad exploatering av jordbruksmark: 

Kommunerna ska i sin beskrivning till översiktsplanen redovisa 
vilka ’’väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses’’ när 
kommunen föreslår exploatering på åkermark. Kommunerna ska 
göra en bedömning av miljöpåverkan  
(Miljökonsekvensbedömning) inför antagande av planering som 
medel för att synliggöra markanvändningskonflikter som 
uppstår vid exploatering på åkermark.  
 (Länsstyrelsen Skåne 2012,s30 ) 

Enligt Lässtyrelsen behöver kommunerna i Skåne sträva efter en ’’nollvison’’ vad 
gäller exploatering av jordbruksmark, dels för att säkra den som resurs och dels för 
att bibehålla den skånska landskapsbilden. (Länsstyrelsen Skåne 2012) 

Rekommendation för framtida planering enligt Region Skånes Markanvändning i 
Skåne, är att motverka utspridning av tätorterna (Region Skåne 2009).  

Kommunala mål 

I Tomelilla kommuns översiktsplan 2002 behandlas jordbruk och jordbruksmarken 
i kommunen under kapitlen Areella näringar och Stora opåverkade områden. 

Areella näringar 

Kapitlet inleds med ett planförslag bestående av fem punkter. Två av dessa är 
speciellt relevanta för detta arbete; ’’Jord- och skogsbruket skall värnas gentemot 
motstridiga intressen’’. (Tomelilla kommun 2002 s.65) Och ’’ Det öppna 
kulturlandskapet skall bevaras.’’ (Tomelilla kommun 2002 s.65)  

Enligt Översiktsplanen är Tomelilla kommun klassad som en lantbrukskommun då 
ca 10 % av de sysselsatta i kommunen är verksamma inom lantbrukssektorn. 
Dessutom är ca 25% verksamma inom livsmedelsindustrins tillverkningsindustri. 
Tomelilla är enligt översiktsplanen en av Sveriges djurtätaste kommuner. Trenden 
är dock att allt färre arbetar inom jordbruken men trots detta så är det en viktig 
ekonomisk faktor i Tomelilla kommun. Många lantbruksverksamheter har börjat 
utöka eller omvandla sina verksamheter med alternativa inriktningar till det 
traditionella jordbruket så som turism tillexempel i form av bed & breakfast, 
gårdsförsäljning och liknande. Jordbrukslandskapet är inte bara en ekonomisk 
faktor utan även en viktig del av kommunens identitet och historia.( Tomelilla 
kommun 2002)  

I Översiktsplanen under Areella näringar står att kommunen skall arbeta för att 
etableringar inte skall begränsa jord- och skogsbrukets verksamheter och att på 
grund av näringens stora betydelse i kommunen skall jord- och skogsbruk få fördel 
framför annan markanvändning. (Tomelilla kommun 2002)  
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Stora opåverkade områden   

Kapitlet inleds med ett planförslag bestående av en punkt som gäller för de stora 
opåverkade områden som redovias.  

Exploateringsföretag såsom nyetablering av gruvor och större 
täkter, industriell eller liknande verksamhet, tätorts- och 
fritidsanläggningar av större omfattning med därtill hörande 
anläggningar, större trafikleder, större ledningsföretag, större 
terminalanläggningar och större upplag och tippar skall 
förhindras inom redovisade stora opåverkade områden. 

 (Tomelilla kommun 2002 s.25) 
  

Enligt Tomelilla kommuns översiktsplan finns det huvudsakligen två syften till att 
bevara stora landsbygdsområden. Den första är att bevara en handlingsfrihet inför 
framtida välmotiverade projekt där alternativ saknas och den andra är att dessa 
områden är till gagn för ekologiska funktioner, bidrar till den biologiska 
mångfalden och är en tillgång i form av ströv- och rekreationsområden. (Tomelilla 
kommun 2002) 

Planförslaget lever upp till Miljöbalkens 3 kap. 2 § som säger att stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av ingrepp och 
exploatering så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påverka deras 
karaktär påtagligt. (SFS 1998:808 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 – Stora opåverkade områden Tomelilla kommun. 
Illustration Tomelilla kommun.  
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3.1.3 Bebyggelse  

Bebyggelse i lagstiftning  

Plan- och bygglagen, PBL 

Plan- och bygglagen är den lag som i Sverige hanterar planläggning av mark och 
vatten och byggande. (SFS 2010:900)  

I PBLs 2 kapitel och 3§ punkt 3 står att planläggning enligt PBL ska främja en 
långsiktigt god hushållning med mark.  

 
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 
och 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
 
   (SFS 2010:900) 
     

 
Nationella, regionala och kommunala mål  

Nationella Miljökvalitetsmål  

Sverige har 16 miljömål, det som anknyter till denna del av uppsatsen är God 
bebyggd miljö. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:  

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 och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 
 (Naturvårdsverket 2013 c)  

Regionala mål  

De senaste åren har Skånes tätorter planerats och vuxit genom utglesning och inte 
genom förtätning. En skånsk utmaning för att nå målet God bebyggd miljö är enligt 
Länsstyrelsen i Skåne att hitta åtgärder för hus exploatering nära befintlig 
bebyggelse kan göras utan att störa människors hälsa och livsmiljönegativ genom 
ökade störningar som t.ex. buller och utsläpp. För att utveckla Skåne behöver fokus 
läggas vid att förtäta redan befintliga tätorter med goda kollektivtrafiklägen. 
Länsstyrelsen menar även att kommunerna måste samarbeta med varandra mer på 
en regionalnivå för att kunna planera för framtiden. (Länsstyrelsen Skåne 2013) 

Kommunala mål 

I Tomelilla kommuns översiktsplan behandlas bebyggelsestrukturen i kommunen 
under kapitlet Boende och samhällsservice. Kapitlet inleds med ett planförslag 
bestående av 13 punkter, två av dessa är speciellt relevanta för denna uppsats;  

Centralorten skall hävdas och stärkas då kommunen anser att en 
stark och välutrustad centralort är en förutsättning för 
livskraftiga tät- och småorter i omlandet och för en levande 
landsbygd.’’ (Tomelilla kommun 2002, s.113) 

Kommunen skall dra nytta av de väsentligt förbättrade 
kommunikationerna som elektrifieringen av järnvägen innebär. 
Planfrågor för boende och verksamheter på ”stationsorterna” 
Tomelilla, Lunnarp och Smedstorp, skall prioriteras, så även 
marknadsföringen.’’ (Tomelilla kommun 2002, s.113)  

I översiktsplanen redovisas kartor med utbyggnadsområden för de olika orterna i 
kommunen som enligt planen beräknas räcka minst till år 2010. (Tomelilla 
kommun 2002) Förtätnings och nybyggnadsområden redovisas i kartor för 
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utbyggnadsområden för respektive ort inom kommunen, den som behandlas i 
denna uppsats är den för Tomelilla tätort.  

De motstående intressena mellan bebyggelseutveckling och i anspråktagande av 
jordbruksmark tas upp i översiktsplanen. För bostadsutbyggnad tas enligt 
utbyggnadsförslagen för de olika tätorterna mycket lite jordbruksmark i anspråk 
och bedöms därmed inte vara ett motstående intresse till jordbruket. (Tomelilla 
kommun 2002) 

Det motstående intresset för den verksamhetsutbyggnad enligt planförslaget jämte 
jord- och skogsbruk redovisas i översiktsplanen i form av hur stor mängd arealer 
och vilken klassning marken har som enligt planen föreslås nyplaneras för 
verksamhetsutbyggnad.  

Areal som tas i anspråk på lång sikt upptar en areal på ca 155 ha, varav 135 ha 
utgörs av jordbruksmark.  

Skogsmark klass 3 ca 20 ha 
Jordbruksmark klass 3 ca 7 ha 
Jordbruksmark klass 4  ca 6 ha 
Jordbruksmark klass 5 ca 95 ha  
Jordbruksmark klass 7  ca 11 ha  
Jordbruksmark klass 8  ca 1 ha 
Jordbruksmark klass 9 ca 15 ha 
(öp s) 

Detaljplanelagda markreserver för bostäder är enligt översiktsplanen sett till hela 
kommunen goda dock med en anmärkning att lokaliseringen i de olika fallens 
lämplighet kan komma att prövas. Utöver dessa markreserver kan ändring av 
befintliga planer enligt översiktsplanen utgöra en stor potential för nybyggnad eller 
komplettering, främst för bostadsbebyggelse. (Tomelilla kommun 2002) 

 

 

 

 

Bild 7 – Utbyggnadsförslag Tomelilla kommuns översiktplan. Illustration 
Tomelilla kommun.   
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3.1.4 Sammanfattning planeringsförutsättningar  

Medborgardialogen i förstudiearbetet till Tomelilla kommuns översiktsplan 2015 
visar att det unika enligt medborgarna med Tomelilla är dess natur och kuperade 
landskap. En av de viktigaste framtidsfrågorna är enligt medborgardialogen, 
bibehållning och utveckling av kollektiva kommunikationer.  

Malmö fungerar som en tillväxtmotor i väster och möjliggör en regionförstoring. 
Etableringen av de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV stärker 
ytterligare västra Skåne som tillväxtmotor. Region Skåne pekar ut 
kollektivtrafiknära lägen som viktigast att utveckla genom förtätning. En 
återuppbyggnad av Simrishamnsbanan kommer skapa en snabbare kollektivtrafik 
från östra till västra Skåne.  

Jordbruksmarken klassas inte som riksintresse utan klassas som ett nationellt 
intresse i Miljöbalken. Detta innebär att kommunerna är ansvariga för planering av 
hushållning med jordbruksmark. Länsstyrelsen i Skåne förespråkar att 
jordbruksmark i högsta möjliga mån inte ska exploateras och att en nollvision ska 
eftersträvas.  

51 procent av Skånes markarealer är jordbruksmark. Det flacka landskapet har få 
hinder för bebyggelseutveckling och de senaste 10 åren har ökad andel 
jordbruksmark i Skåne exploaterats.  

Tomelilla kommuns översiktsplans mål är att jordbruksmark ska värnas gentemot 
motstående intressen och att kulturlandskapet ska bevaras. Översiktsplanens mål 
gällande stora opåverkade områden är att de ska skyddas från exploatering för att 
de är viktiga som rekreationsområden och för att bevara handlingsfrihet i 
framtiden.  

Region Skåne förespråkar förtätning och Tomelilla kommuns översiktplans mål är 
att stärka centralortens ställning och prioritera bebyggelseutveckling i de tätorter 
som har tåghållplatser.  
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3.2 Analysverktyg 
Utifrån forskningsöversikten och planeringsförutsättningar har analysverktyg 
identifierats. Dessa tillämpas i nästa del av fallstudien, Analys.  

Analysverktygen används för att utvärdera om Tomelilla kommuns översiktsplans 
utbyggnadsförslag för Tomelilla tätort tar hänsyn till jordbruksmark. 
Analysverktygen som identifierats är klassificering av jordbruksmark och principen 
förtätning. 

Klassificering av jordbruksmark gjordes under 70-talet med syfte att beskriva hur 
produktiva olika jordbruksmarker är och vilka marker som därigenom har högst 
bevarandevärde. Klassificeringen som används för att analysera 
utbyggnadsförslaget för Tomelilla tätort är kartunderlag som Tomelilla kommun 
presenterar i sin Översiktsplan.  

Principen förtätning av bebyggelse är hämtad ur Falkheden och Malberts 
publikation där fördelar med de två bebyggelsestrukturerna tät respektive gles 
presenteras. Den täta strukturen är en fördel när det handlar om att inte ta 
jordbruksmark i anspråk och därför tillämpas principen förtätning när 
utvärderingen av utbyggnadsförslaget för Tomelilla tätort görs.  
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3.3 Analys  

3.3.1 Tomelilla och omvärlden – Scenarioanalys   

 

Steg 1. Utgångsfråga 

Utgångsfrågan som driver scenarioanalysen är; Hur kommer 
ianspråktagandet av jordbruksmark kring Tomelilla tätort se ut de ca 
15-20 kommande åren? 

Steg 2. Drivkrafter och faktorer för framtida utveckling 

Drivkrafter och faktorer som kan påverka i anspråktagandet av jordbruksmaken 
identifieras genom en så kallad omvärldskarta. Megatrender representerar 
Omvärld, Regionala trender representerar Närvärld och Tomelilla kommun 
representerar Invärld.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Omvärld – Megatrender  

Megatrender är stora förändringar i samhällsutvecklingen de närmsta 10-15 åren i 
en global kontext. Många organisationer och företag använder sig av megatrender 
för att kunna arbeta strategiskt. De megatrender som används i detta arbete är de 
tio viktigaste fram till 2020 enligt Gitte Larssons artikel, Why megatrends matters 
(2006).   

 Åldrande 
Världens invånare lever allt längre och allt färre barn har fötts de senaste 
55 åren, vilket gör att andelen äldre i världen blir allt större. Denna globala 
trend med färre födda barn spås fortsätta och då resultera i en minskande 
världsbefolkning.  
 

 Globalisering 
Den globala sammanlänkningen av människor, varor, kapital och tjänster 
växer snabbt. Detta gör att människor över världen blir allt mer lika 
samtidigt som de lokala skillnaderna belyses i större utsträckning. 
 

 Teknologiutveckling 
Teknologin utvecklas i hög fart och blir allt mer avancerad och snabb. Ny 
teknologi leder till nya möjligheter men skapar också nya utmaningar, så 
som att förse både de befintliga och nya industrialiserade länder med 
energi.  
 

 Välstånd 
Allt fler i världen får det bättre vilket leder till ekonomisk tillväxt. En 
strukturell och social förändring spås ske i många länder när de går från 
jordbruks- eller industrisamhälle till kunskapssamhälle.  
 

 Individualisering  
Trenden går från allt mer kollektiva samhällsnormer till mer 
individualism. 1900-talet ses som individualismens århundrande i 
västvärlden. 
 

 Kommersialisering 
Allt fler mänskliga behov uppfylls av den privata marknaden.  
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 Hälsa och miljö 

Kommer ha ännu större betydelse de kommande åren och påverkar 
världsekonomin. Hushållen spenderar allt mer pengar på hälsa och miljö.  
 

 Acceleration 
Förändringstakten har ökat och valmöjligheterna blivit fler vilket kräver 
ett förändringsorienterat samhälle.  
 

 Nätverkande 
Kommunikationen har blivit allt mer decentraliserad på grund av bättre 
infrastruktur, billigare transporter, ny teknologi och nya sociala strutkurer 
har skapats.  
 

 Urbanisering   
Idag bor nästan hälften av världens invånare i städer och FN spår att 53,6 
procent kommer bo i städer 2030. En snabb urbanisering är en utmaning 
när det gäller infrastruktur, bostäder och värnandet om en god livsmiljö.  

 

Närvärld – Regionala trender   

Region Skåne har tagit fram publikationen Skåne växer- markanvändning i ett 
regionalt perspektiv. (Region Skåne 2010) Publikationen har ett kapitel som heter 
Omvärldsanalys där regionala trender behandlas och det är dessa som används för 
att beskriva Tomelillas närvärld.   

 Skåne en del av Öresundsregionen 

I Öresundsregionen bor ca 3,7 miljoner människor och utgör den största 
mängd koncentrerad befolkning i norra Europa. Öresundsbron binder 
fysiskt ihop regionen. Samhörigheten i Öresundsregionen skapar 
möjlighet för handel, kunskapsutbyte inte bara inom regionen utan också 
internationellt. Öresundsregionen står för en stor del, närmare 26 procent 
av totala BNP i Sverige och Danmark. (Region Skåne 2010) 

 
 

 
 Västra Skåne som motor för regionsförstoring  

Skåne har en stark befolkningstillväxt och det är främst yngre människor 
som flyttar till Skåne. Storstadsmiljö och högskoleorter lockar yngre 
människor till Skåne som skapar balans i åldersfördelningen. Störst 
tillväxt sker i Malmö, Lund och Helsingborg. Under 90- talet var 
befolkningstillväxten ojämn i de skånska kommunerna och de kommuner 
som växte då var bara de som låg nära stora arbetsmarknader. Enligt 
Region Skånes publikation, Skåne växer- markanvändning i ett regionalt 
perspektiv, kan en positiv utveckling ses som sprider sig likt ringar på 
vattnet över Skåne vilket kan leda till att fler kommuner gynnas av 
tillväxten i västra Skåne. (Region Skåne 2010) 

 
 Kommunikationer styr 

Skåne har en flerkärning struktur av tätorter och få tätorter har ett längre 
genomsnittligt pendlingsavstånd än 16km. Det som tydligt styr det 
regionala bosättningsmönstret är järnvägar och större vägar. (Region 
Skåne 2010) 
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Bild 8: Mellankommunal arbetspendling 2011. Illustration Region Skåne.  

Invärld – Lokala faktorer och trender  
 

I invärld tas politisk strutkur och agenda tas upp.  

 Politik  
Hur Tomelilla kommuns politiska strutkur och agenda ser ut kommer 
påverka hur ianspråktagandet av jordbruksmark ser ut. Politiken styr 
vilken strategi som ska vara för byggnation och hushållande med 
jordbruksmarken.  
 

 Översiktsplan  
Just nu pågår ett förstudiearbete till en ny kommuntäckande översiktsplan 
som beräknas antas 2015. Översiktplanen fungerar som ett strategiskt 
dokument som styr inriktningen på utvecklingen. Översiktsplanen 2015 
kommer vara det styrande dokumentet för Tomelilla kommuna utveckling 
de närmsta 10- 15 åren.  

 
 

Steg 3. Två drivande osäkerheter   

De två drivande osäkerheterna utifrån utgångsfrågan ’’ Hur kommer 
ianspråktagandet av jordbruksmark kring Tomelilla tätort se ut de ca 15-20 
kommande åren?’’ har utifrån föregående steg och det behandlade materialet 
tolkats vara de som handlar om hur stor efterfrågan av bebyggelseutveckling kan bli 
i Tomelilla tätort som följd av en regionsförstoring och hur den fysiska strukturen 
kommer att utvecklas tät eller gles.  

De drivande osäkerheterna är valda utifrån vad som kan skapa en efterfrågan av 
exploatering och bebyggelseutveckling i Tomelilla, alltså vad som kan göra att mark 
kommer tas anspråk. Här bedöms påverkan från västra Skåne och huruvida en 
regionsförstoring påverkar Tomelilla eller ej vara en drivande osäkerhet. Vidare är 
de drivande osäkerheterna valda utifrån att hur bebyggelsen utformas fysisk, vilken 
struktur den har påverkar hur mycket mark som kan komma att tas i anspråk 
förexploatering och bebyggelseutveckling. Här bedöms fysisk struktur vara en 
drivande osäkerhet.  

Ytterligheterna i osäkerheten fysisk struktur är tät- respektive gles struktur medan 
de i frågan kring bebyggelseutveckling blir ytterligheterna i form av att 
regionförstoringen påverkar Tomelilla med exploatering som följd eller att 
regionförstoringen inte påverkar Tomelilla.       
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Steg 4. Scenariokors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tät fysisk struktur  

Gles fysisk struktur  

Regionförstoring  
Ingen 
regionförstoring  

Långsam förtätning  

Tomelilla tätort förtätas 
något.  

Förtätning  

Tomelilla tätort förtätas 
och fler bostäder skapas 
inom dess gränser till 
tätortens nya invånare  

Utglesning  

Tomelilla tätort breder ut sig 
över jordbruksmarken i takt 
med befolkningsökningen.  

Långsam utglesning  

Tomelilla tätort breder 
långsamt ut sig över 
jordbruksmarken (som 
idag) 
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3.3.2 Jordbruksmark - Utvärdering av utbyggnadsförslag  

Nästan uteslutande består Tomelilla tätort av jordbruksmark. Största andelen 
markareal i utbyggnadsförslaget för verksamhets- och bostadsändamål är planerad 
på jordbruksmark. Endast en mindre del av mark för bostadsändamål är genom 
förtätning och endast två mindre områden för verksamhetsändamål är placerade 
inom tätorten. Ungefär hälften av markarealen för verksamhetsändamål och en stor 
andel av markarealen för bostadsändamål är placerad på den högst klassificerade 
jordbruksmarken, klass åtta till tio.  
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Bild 9 – Illustrationen visar utbyggnadsförslaget från Tomlilla kommuns 
översiktsplan med tillagda fält för jordbruksmark och grönstruktur. Illustration 
författaren, kartbild Tomelilla kommun och fotografier författaren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mark för 
verksamhetsändamål 
är föreslaget i 
nordvästra Tomelilla 
intill ett befintligt 
verksamhetsområde. 
Marken är idag 
jordbruksmark.  

Mark för 
bostadsändamål är 
främst föreslaget i 
anslutning till 
befintliga 
bostadsområden i 
västra Tomelilla. 
Marken är idag 
jordbruksmark med 
högsta klassificering, 
klass 8-10. 

Mark för 
verksamhetsändamål 
är föreslaget i 
nordöstra Tomelilla 
intill ett befintligt 
verksamhetsområde. 
Marken är idag 
jordbruksmark med 
högsta klassificering, 
klass 8-10. 

Mark för 
bostadsändamål är 
föreslaget i 
anslutning till 
befintliga 
bostadsområden 
norr om Tomelilla.  
Delar av området 
har bebyggts efter 
översiktplanens 
antagande. Marken 
är idag 
jordbruksmark. 

Mindre markarealer för bostadsändamål är föreslaget genom 
förtätning av tätorten.   
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3.3.3 Bebyggelse - Realistisk byanalys  

Det material som använts i analysen är hämtat från publikationen Tomelilla som 
Byggnadsnamnden och Kulturnämnden i Tomelilla kommun gav ut år 1985. 
Publikationen är ett resultat av en inventering av Tomelillas bebyggelse och 
beskriver centralortens tillkomst, dess historiska utveckling och de kulturhistoriskt 
och miljömässigt värdefulla byggnader och miljöer i orten.  Även kompletterande 
inventeringar och kartstudier har gjorts.  

1. Historisk bebyggelseutveckling 

Innan järnvägen kom till Tomelilla fanns bondbyn Tomelille på platsen där 
Tomelilla tätorts sydvästra del ligger idag. Byn bestod under 1700-talet av sju 
gårdar. År 1845 enskiftades Tomelille by och gårdarna flyttades. Geografisk låg byn 
Tomelille i ett ängs- och hedmarks landskap med backar och kullar. Byn 
genomkorsades av en väg som söder gick mot Ystad och som åt andra hållet delades 
i en väg öster mot Sjöbo och en norr mot Skåne Tranås. (Tomelilla kommun 1985) 

År 1866 drogs första järnvägskorsningen genom Tomelilla by. Den gick mellan 
Ystad och Eslöv. I byn fanns då fortfarande bara enstaka gårdar, hus och ett 
skolhus. Järnvägen tillsammans med tillstånd från landshövdingen år 1865 att 
bedriva torghandel satte dock fart på det nybildade stationssamhällets utveckling 
och befolkningen ökade. De viktigaste näringarna blev handel och hantverk och 
torget anlades. (Tomelilla kommun 1985) 

Under 1870-talet började torgets kanter bebyggas med byggnader för handel- och 
hantverksverksamhet och ett hotell. (Tomelilla kommun 1985) 

År 1882 kom järnvägsanknytningen från Simrishamn till Tomelilla och året därpå, 
1883 fortsatte denna till Malmö. Järnväg mellan Brösarp och Tomelilla kom 1890.  
Tomelilla blev alltså en knutpunkt i tågnätet. (Tomelilla kommun 1985) 

År 1887 upprättades en byggnadsordning för det nya stationssamhället som 
föreslog en rutnätsstruktur utefter järnvägen. Väster om järnvägen föreslogs att två 
nya stråk, ett från järnvägsstationen och ett från järnvägsövergången skulle bildas. 
På den östra sidan om järnvägen anpassades rutnätet till järnvägen och torget. 
Denna tids typiska sätt att forma ett samhälle visar att planförfattaren ville 
framhäva tidens innovationer. (Tomelilla kommun 1985) 

År 1899 blev Tomelilla municipalsamhälle(Tomelilla kommun 1985). 
Municipalsamhälle innebar att vissa regler gällde inom ett visst område, t.ex. hur 
mycket skatt som skull betalas (Nationalencyklopedin 2013 a) Under första 
decenniet på 1900-talet var samhället starkt expansivt och mycket av den röda 
tegelbebyggelse som är utmärkande för orten byggdes under denna tid, tillexempel 
röda skolan och bankhuset. Det nya seklets första år innebar även att en rad nya 
allmännyttiga inrättningar byggdes så som varmbadhus, folkbibliotek, apotek, 
folkhögskola, lantmannaskola och kapell. (Tomelilla kommun 1985) 

Det centrala Tomelilla var under början av 1900-talet bebyggt och samhället hade 
ca 1500 invånare, eftersom expansionen spåddes fortsätta sågs ett behov av 
planering. 1913 upprättades den första stadsplanen som var mycket omfattande och 
som anpassades till situationen som den var så istället för att anpassas till den 
gamla rutnätsplanen. Planen har drag från nationalromantikens föreställningar om 
oregelbundna platser, kvarter och en stor variation i gaturummet.  Gaturummet 
gestaltades för långsamtgående trafikanter med tanken att hela tiden kunna 
uppleva nya visuella detaljer. Stadsplanen fastställdes 1915. (Tomelilla kommun 
1985) 

Planteringarna i samhället gjordes under detta 1920-talet. År 1920 anlades 
Skogsbacken och år 1924 anlades Stadsparken. Under 1920-talets mitt ritade Eric 
Sigfrid Persson de första seriebyggda husen i Sverige vid Nygatan och ca 10 år 
senare ritades liknande vid Adelsbergsvägen. (Tomelilla kommun 1985) 

Eter 1920-talets slut stod i princip Tomelilla samhälle klart, dock byggdes en del för 
orten viktiga byggnader senare. 1952 byggdes ett pensionärshem, 1954 byggdes 
friluftsbadet Väla och 1964 var det nya biblioteket och konsthallen klar. (Tomelilla 
kommun 1985) 

År 1930 reviderades stadsplanen. Den reviderade planen behöll i huvudsak 
kvartersindelningen från föregående plan på västra sidan om järnvägen. Dock 
ändrades ytterområdenas struktur till att bli mer kontinuerliga och anpassade till 
bilismen än de varit i planen från 1913. Östra delens ytterområden ändrades precis 
som de västra ytterområdena, dock ändrades kvartersstrukturen betydligt mer i de 
västra områdena. I de norra delarna lades ett rutnätsmönster ut. Sedan 1985 tills 
idag har de största nyexploateringarna för Tomelilla varit i form av villaområden 
och verksamhetslokaler i samhällets utkant. (Tomelilla kommun 1985) 
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Bild 10 – historiska kartor Tomelilla tätort. Illustrationer Tomelilla kommun.  
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2. Överordnade strukturella element  

Överordnade strukturella element ger en förklaring till varför ett område 
ser ut som det gör. Avgörande element som präglat och än i dag präglar 
Tomelilla tätort. De överordnade strukturella elementen är indelade i 
händelser, kommunikationer och Styrande planer.  

Händelser 

1845 – Enskifte, de sju gårdarna som bildade Tomelille bondby skiftades. 

1865 - Torghandel tilläts av landshövdingen, vilket tillsammans med 
kommande järnvägsstopp satte fart på utvecklingen och befolkningen 
ökade.  

1899 - Tomelilla blev municipalsamhälle, vilket innebar att särskilda 
regler tillämpades inom orten. 

 

Kommunikationer 

Genomfartsvägarna som idag går genom Tomelilla tätort har en längre 
historia än samhället Tomelilla själv har och dess dragningar har levt kvar 
genom bildandet av stationssamhället och dess utveckling. Dessa har i 
högsta grad påverkat samhällets uppbyggnad, då de fungerat som ramar 
för utveckling av den fysiska strukturen och fungerar som huvudstråk i 
och igenom orten.  

Järnvägens bildande möjliggjorde för Tomelilla stationssamhälle att 
bildas och dess dragningar har sedan dess påverkat den fysiska strukturen 
genom att precis som genomfartsvägarna fungera som ramar för den 
fysiska strukturens utveckling. Järnvägen utgör även en barriär i orten.  

1866 - Första järnvägskorsningen (Ystad-Eslöv) gjorde Tomelilla till 
stationssamhälle. 

1882 – Järnvägskorsning mellan Simrishamn och Tomelilla. 

1883 – Stäckningen från Simrishamn via Tomelilla fortsatte vidare mot 
Malmö. 

 

Styrande planer 

1887 – Byggnadsförordning för det nya stationssamhället gjordes. 
Rutnätsstrutkur.   

1913 – Första stadsplanen gjordes. Nationalromantisk intention.  

1930 – Revidering gjordes för stadsplanen. Anpassning till bilismen i 
ortens ytterområden. 

 

 

3. Stadens bebyggelsestruktur 

De finns enligt byanalysen åtta olika bebyggelsestrukturer. De åtta strukturerna 
presenteras på nästa sida och efter det följer en indelning av Tomelilla tätort utifrån 
de olika strukturerna.  
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Bild 11 - De åtta olika bebyggelse strukturerna enligt Realistisk byanalyus.     
Illustration författaren efter förlaga (Ellefsen & Tvilde 1991).                          

Bild 12 - Tomelilla tätort indelad utifrån de åtta bebyggelsestrukturerna.  
Illustration: Författaren.  



 
 

34 
 

4. Avgränsning i homogena områden 

Tomelilla tätort delas in i homogena områden utifrån det material som tagits fram i 
de tre tidigare analysstegen.  Avgränsning i homogena områden görs utifrån 
markanvändning, bebyggelsestruktur och våningshöjd.  

Eftersom uppsatsen arbetar med fysisk struktur på en översiktlig nivå behandlas de 
fysiska strukturerna översiktligt och indelningen i homogena 
områden görs på en strategisk nivå.  

Fyra olika typer av homogena områden har identifierats för 
bostadsbebyggelse. 

 Friliggande villor 1- 1 ½ vån. 
Friliggande villor med tomtmark runt hela villan.  
 

 Radhus och kedjehus 1- 1 ½ vån. 
Radhus och kedjehus med mindre tomter än de 
friliggande villorna och en mer sammanhängande 
struktur och uttryck.  
 

 Blandad bostadsbebyggelse 1-3 vån.  
En mer stadsmässig och tätare bebyggelse finns i 
Tomelillas centrala delar. Främst någon form av 
rutnätsstruktur och tomterna vetter inte mot 
gatustrukturen utan är mer i form av bakgårdar.  
 

 Flerbostadshus 2-4 vån.  
Främst lamellhus i park med god tillgång på fria ytor.  

Verksamhetsområden har identifierats och skapar två typer av 
homogena områden. Även det största skolområdet i Tomelilla 
tätort har märkts på illustrationen.  

Jordbruksmarken visas på kartbilden i två olika kategorier. En 
visar jordbruksmark upp till klass sju och en visar 
jordbruksmark klass åtta till nio. Dessa skapar i fysisk mening 
inte två olika homogena områden utan indelningen finns för att skapa en förståelse 
för vart marken med högst klassificering finns.  

 

 

 

 Bild 13 – Avgränsning i homogena områden Tomelilla tätort. 
Illustration författaren.  
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3.3.4 Resultat - Analys  
Scenarioanalysen visar att de två dominerande dimensionerna som kommer 
påverka ianspråktagandet av jordbruksmark i Tomelilla är hur den fysiska 
strukturen utformas, tät eller gles, och om Tomelilla kommer påverkas av 
regionförstoring eller ej. Utifrån de dominerande dimensionerna skapas fyra olika 
scenarier; förtätning, långsam förtätning, utglesning och långsam utglesning.  

Utvärderingen av utbyggnadsförslaget visar att huvudsaklig utbyggnad för 
verksamhets- och bostadsändamål är föreslagna på jordbruksmark. Endast en 
mindre del av markarealer för bostadsändamål är genom förtätning inom orten och 
för verksamhetsändamål är endast en två mindre områden inom tätorten 
föreslagna.  

Tomelillas fysiska struktur är en produkt av historien och den realistiska 
byanalysen visar hur bebyggelsens fysiska struktur ändrats i Tomelilla utifrån olika 
tiders ideal. Först präglades strukturen av en rutnätsstruktur för att senare vara 
mer influerad av nationalromantik och efter det anpassas efter bilens inträde i 
samhället.  

Olika delar av Tomelilla har olika potential för att utvecklas genom förtätning. 
Byanalysen identifierar fyra homogena områden för bostadsbebyggelse i Tomelilla 
tätort; friliggande villor 1- 1 ½ vån., radhus och kedjehus 1- 1 ½ vån., blandad 
bostadsbebyggelse 1-3 vån. och flerbostadshus 2-4 vån. Område för 
verksamhetsändamål utgör ett annat homogent område.  

I Översiktsplanen föreslås en fortsatt bebyggelseutveckling genom ianspråktagande 
av jordbruksmark. 
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4.  A V S L U T N I N G  

4.1 Slutsatser  
Vilka argument finns i början av 2000-talet för att ta hänsyn till 
jordbruksmark vid bebyggelseutveckling? 

Uppsatsen visar på flera argument.  Dels vad gäller produktion av livsmedel, 
material och bränsle men också för att bevara ett kulturhistoriskt landskap, värna 
om rekreationsområden och att bevara en framtida handlingsfrihet. 

Ett ökat välstånd i världen resulterar i att allt fler människor får tillgång till 
produkter de inte tidigare haft tillgång till vilket leder till en ökad kamp om 
resurserna i världen.  

Förnybar energi blir allt viktigare då det fossila bränslet håller på att ta slut. 
Jordbruksmarken kommer därför inte bara att behövas för produktion av livsmedel 
och material utan även för bränsle vilket innebär att större arealer kommer 
behövas.  

Skånes kulturlandkap är en del av regionens historia och har betydelse för 
rekreationsområden. När allt fler människor lever i staden, kan tillgång till 
rekreationsområden bli allt viktigare i människors vardag.  

Slutligen kan sägas att försiktighetsprincipen kan tillämpas på varför det är viktigt 
att ta hänsyn till jordbruksmarken. Att bevara framtida handlingsfrihet för framtida 
projekt utan alternativa lösningar är ett viktigt argument för att ta hänsyn till 
jordbruksmark vid bebyggelseutveckling.  

 

 

 

 

Vilket skydd finns mot ianspråktagande av jordbruksmark? 

Då jordbruksmarken inte har status som riksintresse utan som nationellt intresse 
ligger det på kommunernas ansvar att planera för hushållning av jordbruksmarken. 

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppgift att granska hur skrivelsen angående 
jordbruksmarken som nationellt intresse i 3 kap 4 § efterlevs av kommunerna. 
Jordbruksverket skall även jämföra tillämpningen av skrivelsen med bestämmelser 
för riksintressen, länsstyrelsens rådgivning och hur andra länder hanterar 
exploatering av jordbruksmark.  

Liksom när Fälldin motionerade till propositionen till naturresurslagen att 
jordbruksmark skulle ha status som riksintresse tas nu upp om jordbruksmarken är 
tillräckligt skyddad mot exploatering med status som nationellt intresse eller inte. 
Jordbruksverkets utredning ska vara klar i slutet av året. 

 

Var är jordbruksmarken lokaliserad i Tomelilla kommun och vilken 
kvalitet har den? 

Tomelilla kommuns arealer består till ca 58 procent, vilket motsvarar 23 142 ha, av 
jordbruksmark. Den största delen är belägen i mellersta och södra delen av 
kommunen. Det är även här som de högst klassade jordbruksmarken återfinns, 
främst längst i söder i kommunen och kring tätorterna Skåne Tranås, Onslunda och 
Spjutstorp. Kring Tomlilla tätort finns endast få områden med högklassig 
jordburksmark, de områden som finns i angränsning till tätorten är belägna väst 
respektive nordöst om tätorten.  

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Vilka faktorer kan påverka framtida efterfrågan av 
bebyggelseutveckling i Tomelilla tätort?  

Uppsatsen visar genom arbete med scenarioanalys på fyra olika scenarier genom 
att identifiera två dominerande faktorerna för framtida ianspråktagande av 
jordbruksmark. Hur efterfrågan av bebyggelseutveckling kommer bli styrs enligt 
analysen av om regionförstoringen kommer nå Tomelilla kommun eller inte. Om 
jordbruksmarken vid efterfrågan av bebyggelseutveckling kommer tas i anspråk 
eller inte beror på vilken struktur som tillämpas för den fysiska strukturen, tät eller 
gles.  

Scenarioanalysen kan användas för att skapa en planberedskap utifrån de möjliga 
scenarierna eller för att analysera vilka faktorer som behövs för att gå i den riktning 
som är önskvärd.  

 

Hur ser bebyggelsestrukturen ut i Tomelilla tätort idag?  

Den realistiska byanalysen delar in Tomelilla i fyra homogena områden för 
bostadsändamål och ytterligare ett för verksamhetsändamål. De fyra homogena 
områdena för bostadsbebyggelse är; friliggande villor 1- 1 ½ vån., radhus och 
kedjehus 1- 1 ½ vån., blandad bostadsbebyggelse 1-3 vån. och flerbostadshus 2-4 
vån. De olika homogena områdena har olika potential för att utvecklas genom 
förtätning.  

De två områden som utgör störst del av Tomelilla är blandad bostadsbebyggelse, 
som finns i centrala Tomelilla och friliggande villor 1- 1 ½ vån som dominerar de 
yttre områdena i tätorten.  

För områdestypen blandad bostadsbebyggelse kan förtätning vara möjlig och kan 
stärka centrumkaraktären i centrala Tomelilla.   

För områdestyperna friliggande villor samt radhus och kedjehus kan förtätning 
vara svårare då dessa strukturer oftast har en tät struktur. Närliggande friytor och 
eller parkeringar kan dock utgöra potential. Även mindre förtätning kan vara 
möjlig i kvartersstrukturerna beroende på utformning.  

För områdestypen finns i Tomelilla endast ett område representerar. Detta område 
består av flerbostadshus i 2-4 vån placerade i park. Här finns stora möjligheter för 
förtätning och eventuellt även tillägg i höjdled.  

Tas hänsyn till jordbruksmarken i gällande översiktsplans 
utbyggnadsförslag av Tomelilla tätort?  

Även om Tomelilla kommun formulerat mål i översiktsplanen om att prioritera 
jordbruksmark som markanvändning så visar samma plans utbyggnadsförslag för 
kommunens tätorter på ianspråktagande av 155 ha jordbruksmark för 
verksamhetsändamål och ytterligare jordbruksmark för bostadsändamål.  

Ca 58 procent av Tomelillas landareal består av jordbruksmark, vilket blir ca 23 142 
ha. I relation till denna siffra kan 155 ha för verksamhetsändamål och något 
ytterligare för bostadsändamål verka låg. Men trots att siffran i relation till helheten 
är en liten andel ska eftertanke läggas vid om ianspråktagande av jordbruksmark är 
nödvändig. Jordbruksmark som exploateras i princip är irreversibel vilket innebär 
att den inom för oss överskådlig tid inte kommer kunna brukas igen.  

Endast en mindre del av föreslagen mark för bostadsändamål föreslås genom 
förtätning inom Tomelilla tätort, här finns en potential som bör undersökas 
närmre.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

4.2 Avslutande diskussion och  
           vidare forskning  

Att jordbruksmarken är viktig att ta hänsyn till vid bebyggelseutveckling belyser 
uppsatsen, den belyser också problematiken att gå från vision till handling. Hållbar 
utveckling och hushållning med resurser blir ibland kanske mer slagkraftiga ord att 
ha med i visioner och strategiska dokument.  

Enligt Skåne växer – markanvändning i ett regionalt perspektiv menar 
kommunerna att de saknar verktyg för att arbeta med förtätning. Det är en komplex 
process med flera olika fastighetsägare, sakägare och motstående intressen (Region 
Skåne 2010). Det är viktigt att verktyg för att genomföra förtätning tas fram och att 
någon for av ’’best practice’’ etableras. För utan rätt verktyg är det risk att 
förtätning stannar i visionsstadiet. Denna uppsats belyser hur realistisk byanalys 
och scenarioanalys kan användas för att skapa en övergripande förståelse för hur 
bebyggelse är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar framtiden. Att undersöka 
metoder för förtätning mer konkret och undersöka hur olika kommuner genomfört 
förtätningsprojekt vore ett intressant område för vidare forskning.   

Jordbruksmark är av nationellt intresse och det ligger på kommunernas ansvar att 
planera för hushållning med jordbruksmark. Jordbruksmark bebyggs trots 
skrivelsen i Miljöbalken att jordbruksmark endast får bebyggas om det tillgodoser 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annat sätt. Att regeringen 
vill att Jordbruksverket ska utreda kommunernas tillämpning tyder på att dagens 
hantering av hushållningen med jordbruksmark ifrågasätts i någon mån.   

Det är många motstående intressen som kommunerna måste ta hänsyn till, vill ett 
större företag etablera sig i kommunen, kan de känna sig tvungna att tillmötesgå 
företagets önskemål för att kunna säkra arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. 
Många kommuner kanske inte vågar eller vill sätta ner foten för nollvisionen för då 
kanske detta unika tillfälle går till en grannkommun istället. Det kan vara så att det 
finns en Kanske är det för svårt för den enskilda kommunen att se 
jordbruksmarken i ett större och längre perspektiv. Kanske behövs planering av 
hushållning med jordbruksmarken ske på en större arena, t.ex. på regional nivå. Att 
undersöka vilken arena och hur den skulle kunna se ut är ett intressant område för 
vidare forskning.  

 

 

 

Avslutande kan svaret på problemformuleringen sammanfattas till att 
jordbruksmark tar i anspråk vid bebyggelseutveckling trots de argument som finns 
för att bevara den och den lagstiftning som styr hushållning med jordbruksmark. 
För framtida bebyggelseutveckling med hänsyn till jordbruksmarken behöver 
någon form av förtätning förespråkas.  

Varje plats är unik och kräver sin lösning. Förhoppningsvis har denna uppsats 
bidragit till att uppmärksamma en ytterst viktig diskussion för Skånes och Sveriges 
framtida planering av hushållning med jordbruksmark.  
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4.3 Metod och källkritiskdiskussion 

Kritik uppsatsens undersökningsmetod: 

Uppsatsens undersökningsmetod är i form av en fallstudie. Fallstudien är mest 
känslig för kritik när det gäller huruvida den går att generalisera utifrån. Det 
viktigaste för att göra en fallstudie generaliserbar är att ha ett öppet 
förhållningssätt och visa på en medvetenhet om hur fallstudieenheten liknar andra 
fall respektive vad som är unikt. (Denscombe 2009).   

Kritik analysmetoder: 

Kritik som kan riktas till användandet av realistiskt byanalys i denna uppsats är 
främst att det är en förenklad version som görs. Detta innebär att den inte är fullt så 
djupgående som en realistisk byanalys är ämnad att vara. Byanalysen ska därmed 
ses som en översiktlig analys och inte en djupstudie.   

Den främsta kritiken mot användandet av scenarioplanering och scenariokorsets 
metodik är enligt Bandholds och Lindgrens publikation Scenarioplanering: 
Länken mellan framtid och strategi, att ta fram vilka som är de två drivande 
osäkerheterna som kan skapa olika scenarier som kan användas i scenarioarbetet. 
Då en förenklad version med ett mindre förarbete gjorts av scenariokorsets 
metodik kan urvalet kritiskeras. I denna uppsats har de två drivande osäkerheterna 
tagits fram utifrån det material som behandlats.  

Kritik analysverktyg: 

Kritik kan riktas till analysverktygen klassificering av jordbruksmark och principen 
förtätning. När det gäller klassificering av jordbruksmark så är klassificeringen 
utförd på 70-talet vilket innebär att jordbruket ändrats sedan dess. En 
klassificering idag skulle eventuellt sett annorlunda ut. Att det sedan är just 
produktionskapaciteten som ensam aspekt gällande jordbruksmarks 
bevarandevärde är det som beaktas i utvärderingen av utbyggnadsförslaget kan 
ifrågasättas. Andra aspekter så som möjlighet till rationellt jordbruk och liknande 
vore även värdefulla att beakta. Avgränsningen till att använda klassificeringen av 
jordbruksmark är kopplad till det material som presenteras i Tomelilla 
Översiktsplan och till uppsatsens omfattning.  

När det gäller principen förtätning så är frågan kring vilken bebyggelsestruktur som 
är bäst ur hushållningssynpunkt en omdebatterad och komplex fråga. I denna 
uppsats så är fokus på vilken bebyggelsestruktur som tar minst jordbruksmark i 
anspråk. Valet av principen förtätning bygger på Falkheden och Malberts 
publikation Fysiska strukturer för hållbar utveckling i medelstora och små städer 
och tätorter (2000). Argumentet är att mer jordbruksmark sparas från 
exploatering om principen förtätning tillämpas. Här är det stora och rationella 
jordbruket som finns idag förebild. Ett framtida jordbruk kan eventuellt se 
annorlunda ut, ett exempel är stadsodling, och därmed förespråka andra 
strukturer.  

Källkritik:  

Denna uppsats problemformulering relaterar både till vetenskapliga områden och 
kunskapsområden och den litteratur som behandlas speglar detta. Litteratur 
hämtat från kunskapsområdena är ofta publikationer som både bygger på forskning 
och politik t.ex. publikationer från Region Skåne, som både bedriver forskning och 
utarbetar politiska dokument. När kommunala dokument så som översiktsplan är 
det viktigt att tänka på att dessa är dokument antagna av en politisk församling. 
Det har därför varit en viktig del i bearbetningen av litteraturen att urskilja vilka 
delar som bygger på forskning och vilka delar som bygger på politik. Både 
forskningsmaterialet och de politiska aspekterna har används i arbetet men under 
olika områden och i olika syften.   
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