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SAMMANFATTNING
Det övergripande syftet med detta arbete har varit att studera hur kommuner
förhåller sig till bestämmelserna som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4 om
ianpråktagande av jordbruksmark.
Syftet har vidare varit att undersöka vilka motsättningar som finns mellan miljö- och
planeringsparadigmen inom den fysiska planeringen genom att studera hur
kommuner resonerar om frågan om byggande eller bevarande av jordbruksmark.
För att undersöka detta studeras de fall som har den bästa jordbruksmarken sett till
dess produktionsförmåga samt har en stor befolkningsökning och liten yta att växa
på.
Följande frågor ställs:
•

•
•

Hur förhåller sig kommunerna till bestämmelsen om byggande på
jordbruksmark som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4, vars innebörd kan
tolkas som ett principiellt motstånd till att bygga på jordbruksmark? Hur
hanteras denna bestämmelse inte minst hos kommuner som har ett
särskilt stort marktryck på deras jordbruksmarker?
Vilken syn har kommunerna på jordbruksmarken i den kommunala
fysiska planeringen?
Hur visar sig skillnaderna mellan ”miljö- och planparadigmen” i den
fysiska planeringen och framförallt då det gäller hanteringen av
bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken?

Som tillvägagångssätt för att studera detta tillämpas en flerfallstudie som
undersökningsstrategi. I studien genomförs en innehållsanalys av åtta kommuners
översiktsplaner.
Uppsatsen visar på att det finns en förskjutning från miljöparadigmet till
planeringsparadigmet i sättet som kommunerna för sina resonemang om
bestämmelserna om byggande på jordbruksmark. I samtliga översiktsplaners
övergripande mål eller strategier nämns jordbruksmarken som en viktig resurs som
ska värnas. Detta inledande resonemang tillhör ”miljöparadigmets” bevarande- och
skyddssynsätt på utveckling. När sedan kommunerna börjar diskutera
befolkningsökning och tillväxt blir jordbruksmarken en resurs för tillväxt och
kommunerna börja väga alternativ mot varandra. I några kommuner handlar
avvägningarna om att man prioriterar bebygga jordbruksmark med lägre kvalitet
framför högre klassad mark. Andra avvägningar har varit att utbyggnadsplanerna
haft en stor regional och internationell betydelse och därför vägt tyngre än
bevarandet av jordbruksmarken. Gemensamt är att i samtliga översiktsplaner har
tolkningen gjorts att exploateringsintressen vägt tyngre än bevarandeintressen. Då
kommunerna använder sig av olika avvägningsalternativ ställs de dock – i de
studerade fallen – aldrig mot alternativet om jordbruksmarkens fortsatta brukande.
Frågan är om bestämmelserna om jordbruksmarkens exploatering behöver ses över
i dess kontext. Detta för att göra att glappet mellan de två paradigmen mindre och
därmed enklare att hantera och förhålla sig till de bestämmelser som finns om
ianspråktagande av jordbruksmark.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
”Vi måste få bygga på åkrarna” lyder rubriken på en debattartikel som
kommunstyrelseordförandena från Trelleborg, Vellinge, Staffanstorp, Kävlinge,
Lomma och Svedala tillsammans har författat i Sydsvenska dagbladet den 2012-1103 om hur de måste få lov att bygga på jordbruksmark för att kunna växa som
kommuner (Sandin, Almström, Bingsgård, Ljungman, Berngarn & Allansson, 2012).
Ett ämne som dyker upp titt som tätt upp i debattsidorna i Sydsvenska dagbladet är
just detta - frågan om byggande på jordbruksmark. Det gäller framförallt för
kommunerna i sydvästra Skåne som enligt den svenska klassificeringsskalan från
1970-talet har den allra bästa jordbruksmarken i hela Sverige.
Det är dessutom de sydvästra kommunerna som har en stor bostadsefterfrågan på
grund av en ökande befolkning och stor del av de efterfrågade bostäderna är
markkrävande villabostäder.
Artikelförfattarna menar att den strikta linje som Länsstyrelsen i Skåne proklamerar
inte är rimlig eftersom alla kommuner inte kan växa inåt genom förtätning. De är
starkt kritiska mot Länsstyrelsens förslag om en nollvision för byggande på
jordbruksmark och förkastar förslaget helt då de menar att det finns en stor
efterfrågan på villabostäder i tätorternas utkanter. Artikelförfattarna menar att frågan
om hur de använder sina jordbruksmarksresurser är deras ensak i och med det
kommunala planmonopolet och att frågan om byggande på jordbruksmark därmed
inte är en statlig angelägenhet:
”Vi, som leder sex kommuner i sydvästra Skåne vet hur verkligheten ser ut hos oss. Det
råder stor bostadsbrist, hus och lägenheter i våra kommuner är eftersökta och populära på
marknaden. (…) För att kunna möta efterfrågan på bostäder måste vi i vissa fall få planera
för byggnader på delar av jordbruksmarken. Det har vi också rätt till enligt det kommunala
planmonopolet. (…) Vi menar att i en ideal värld finns det plats för allas önskemål om det
goda boendet. Och hur det goda boendet ser ut ska människor själva kunna välja – utan
statlig inblandning.” (Sandin, Almström, Bingsgård, Ljungman, Berngarn & Allansson 2012).

Att det förs livliga diskussioner om detta ämne har fått regeringen att efterfråga en
utredning för att se över de bestämmelser som finns i Miljöbalkens 3 kap 4 §, om
byggande på jordbruksmark. Regeringsuppdraget - som Jordbruksverket har fått
ansvar för - är att se över hur kommunerna tillämpar dessa bestämmelser. Den 31
december 2013 slutredovisas uppdraget. (Regeringsbeslut, 2013-02-14)
Hur ianspråktagandet av jordbruksmarken borde regleras kom i lyset under 19601970-talen då stor andel jordbruksmark under tidigare decennier hade tagits i
anspråk för att möta bland annat industriföretagens omfattande expansionsbehov.
Ianspråktagandet av jordbruksmarken var en av orsakerna varför man ansåg att en
övergripande riksplanering behövdes för att säkerställa viktiga nationella resurser.
(Forsberg, 1992)
Under 1980- och 1990-talen skedde en tillbakagång i byggande på
jordbruksmarken bland annat på grund av finanskrisen och den nya medvetenheten
om jordbruksmarkens värde. (Länsstyrelsen, 2001) Sedan 2000-talet har
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ianspråktagande av jordbruksmark ökat igen och därför har regeringen nu insett att
ämnet återigen måste lyftas upp i ljuset.
Frågan om hur byggande på jordbruksmark ska regleras i bestämmelser har
således återigen blivit en högaktuell samhällsbyggnadsfråga.

1.2 Problemformulering
Bestämmelsen om ianspråktagande av jordbruksmark finns i Miljöbalkens 3 kapitel
4 § och formuleras enligt följande:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.” (3 kap 4 § Miljöbalken)

När kommuner planerar för att exploatera mark ska Plan- och bygglagen tillämpas. I
Plan- och bygglagens 1 kap 1 § beskrivs hur den fysiska planeringen ska syfta till
att:
”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”
(1 kap 1 § Plan- och bygglagen)

De två lagstiftningarna kallas ofta för syskonlagar då de dels ska tillämpas var för
sig men även tillsammans. Lagstiftningarna har två olika funktioner: Plan- och
bygglagens främsta syfte är att planera i ett långsiktigt hållbart perspektiv.
Miljöbalkens syfte är att skydda och bevara naturvärden. Lagarna har både likheter
och fundamentala skillnader, inte minst när det kommer till de praktiska
tillämpningarna.
I Skåne finns det som ovan presenterat två intresseområden som står i konflikt. Den
ena är att tillgodose efterfrågan på bostäder och den andra att bevara den
värdefulla jordbruksmarken. Bestämmelsen om byggande på jordbruksmark
återfinns i Miljöbalken och är formulerad som att det endast är undantag som får
bebyggas på jordbruksmark. Det som ska undersökas här är således hur denna
bestämmelse – som har en stark prägel av bevarande och skydd av jordbruksmark
- hanteras i kommuners fysiska planering och framförallt hos kommuner som har ett
mycket stort marktryck på sig och vill växa. Det som vidare ska studeras är hur de
två lagstiftningarna – och därmed två olika synsätt på utveckling - ”möts” i frågan
om byggande på jordbruksmark.

1.3 Syfte
Det kan tolkas som att det finns ett principiellt motstånd till att bygga på
jordbruksmark som bl. a. är kodifierat i Miljöbalken. Arbetet syftar till att undersöka
hur en sådan bestämmelse – så som den är formulerad i Miljöbalkens 3 kap 4 § hanteras hos kommuner som har ett speciellt stort marktryck på sina
jordbruksmarker.
Syftet är vidare att undersöka vilka motsättningar som finns mellan miljö- och
planeringsparadigmen inom den fysiska planeringen genom att studera hur
kommunerna resonerar - och förhåller sig till bestämmelserna enligt Miljöbalkens 3
kap 4 § - om byggande på jordbruksmark.
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1.4 Frågeställning
•

•
•

Hur förhåller sig kommuner till bestämmelsen om byggande på
jordbruksmark som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4, vars innebörd kan
tolkas ha ett principiellt motstånd till att bygga på jordbruksmark? Hur
hanteras denna bestämmelse inte minst hos kommuner som har ett
särskilt stort marktryck på deras jordbruksmarker?
Vilken syn har kommunerna på jordbruksmarken i den kommunala
fysiska planeringen?
Hur visar sig skillnaderna mellan ”miljö- och planparadigmen” i den
fysiska planeringen och framförallt då det gäller tillämpningen av
bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken?

1.5 Urval och avgränsning
1.5.1 Val av kommuner
Motivet till urvalet av kommuner är att
1) kommunerna tillhör den region i Sverige som är näst mest tätbefolkat (efter
Stockholmsregionen) och därmed har en begränsad markyta för tätortsexpansion.
2) det sker en ökande befolkningstillväxt och därmed finns en stor
bostadsefterfrågan i regionen, vars främsta fokus är på den sydvästra sidan.
3) Skåne – speciellt de sydvästra kommunerna - har den jordbruksmark i Sverige
som klassas allra högst enligt klassificeringsskalan från 1972. (Region Skåne, 2010)
Urvalet av vilka kommuner som ska studeras baseras dels geografiskt och genom
att vara extremfall. Strukturen och förutsättningarna för Skånes södra och norra del
skiljer sig från varandra. I sydvästra Skåne är det betydligt mer tätbefolkat än i
nordöstra Skåne och således är befolkningstätheten ojämnt fördelad i Skåne. Det är
dessutom i den sydvästra delen som har den största befolkningsökningen (Region
Skåne, 2010). Denna förutsättning motiverar valet av studien: de som valts ut till
studien ligger i sydvästra Skåne, eftersom markkonflikten där är mer överhängande
med tät befolkningsstruktur och begränsade markresurser. Helsingborgs kommun
ligger dock i nordvästra Skåne men undersöks på grund av att det är regionens
tredje största kommun.
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Klassificeringsskalan från 1970-talet. Källa: Strukturbild Skåne (2010), Region Skåne.
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Kommunerna som undersöks är således Lunds kommun, Malmö kommun, Burlövs
kommun, Staffanstorps kommun, Helsingborgs kommun, Lomma kommun, Kävlinge
kommun. Att kommunerna i studien har översiktsplaner gjorda från 2010 och framåt
stärker tillförlitligheten i materialet då de är aktuella och ”färska”.

1.6 Metod
1.6.1 Fallstudie som undersökningsstrategi
I denna studie tillämpas fallstudier som undersökningsstrategi. I fallstudier väljer
man ut enskilda fall och genom att studera dessa kan man dra slutsatser om det
generella. (Denscombe, 2009) Enligt Denscombe är det till fördel att använda sig
av fallstudier då det inbjuder till att använda sig av flera olika metoder och därmed
få ett större spann data att dra generella slutsatser ifrån. (Denscombe, 2009)
Yin (2009) menar att fallstudier ofta är den forskningsstrategi som används inom
samhällsplaneringen när man ställer frågor som ”hur och varför”. Det är också en
lämplig forskningsstrategi för att skapa en kontext om en samtida företeelse. (Yin,
2009)
Yin (2009) delar upp fallstudier i två övergripande strategier: enfalls- (single case
study) eller flerfallsstudier (multiple case study). Enfallsstudier menar Yin är mer
problematiskt att generalisera utifrån än flerfallsstudier. Flerfallstudie är – om
resurser finns – att föredra då resultaten ger en större trovärdighet än en
enfallsstudie. (Yin, 2009)
Yin menar att fallstudier är ”en linjär men iterativ process” vilket med andra ord kan
sägas vara en upprepande process som ändå följer en röd tråd i form av
frågeställningen. (Yin, 2009) Flyvbjerg (2006) framhåller att ”(t)he value of the case
study will depend on the validity claims which researchers can place on their
study.” (Flyvbjerg, 2006, s. 17)
I denna studie är undersökningsenheterna baserade på att de är extremfall.
Flyvbjerg (2006) menar att ”(a)typical or extreme cases often reveal more
information because they activate more actors and more basic mechanisms in the
situation studied.” (Flyvbjerg, 2006, s. 13)
Flyvbjerg jämför med Foucoults Panopticon då han menar att extremfall passar för
att ” getting a point across in an especially dramatic way”. (Flyvbjerg, 2006, s. 14)
Genom att belysa det extrema kan man sätta problemställningen på sin spets och
därmed visa på hur en företeelse ser ut då den är i sin ytterlighet. (Flyvbjerg, 2006,
Yin, 2009)
Som ovan redogjort för, baseras urvalskriterierna i denna studie på att de har
samma markkonflikt att hantera; den mellan att tillgodose efterfrågan på bostäder
och att bevara högvärdig jordbruksmark, som är unik i ett nationellt perspektiv. Med
denna utgångspunkt kan undersökningsfallen beskrivas som extrema med sina
mark- och befolkningsförutsättningar.

1.6.2 Innehållsanalys av dokument
Innehållsanalys är en metod som har ett brett tillämpningsområde. Det kan handla
om att analysera text i dokument eller att analysera ljud- eller bildmaterial.
Innehållsanalys kan både tillämpas som en kvantitativ eller kvalitativ analys.
(Denscombe, 2009) Vid en kvantitativ innehållsanalys räknas förekomsten av vissa
nyckelord. Vid kvalitativ innehållsanalys handlar det om att undersöka mönster och
sammanhang. (Larsen, 2009)
I detta arbete görs en kvalitativ innehållsanalys.
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Arbetsprocessen med innehållsanalys av dokument börjar med att en text
inledningsvis väljs ut efter att ha bedömts vara relevant, komma från en tillförlitlig
källa och ha hög validitet. (Grønmo 2006). Texten bryts därefter ner i mindre enheter
vilket kan vara enstaka ord, stycken, rubriker eller meningar, ofta nyckelord som är
knutna till problemformuleringen. Därefter görs kategorier och teman och materialet
sorteras in i dessa. Slutligen analyseras texten utefter dess förekomst och
förhållande till andra vanligt förekommande enheter. (Denscombe, 2009, Larsen,
2009)
Under arbetets gång är det är viktigt att kontextualisera innehållet och texten till
innehållet så att det kan bli tolkningsbart. Forskaren måste vara observant på vad
textens budskap och intentioner är. (Grønmo, 2006).

1.6.2.1 Fördelar med innehållsanalys
Fördelen med att använda innehållsanalys som metod är att textens prioriteringar
blir tydliga. Det avslöjas vad som anses vara relevant i sammanhanget och även
synliggör de värderingar som finns i texten. Texten kan kommunicera underliggande
betydelser som inte var författarens intention att kommunicera. (Denscombe, 2009)

1.6.2.2 Nackdelar med innehållsanalys
Grønmo (2006) menar att en kvalitativ innehållsanalys nackdelar kan sammanfattas i
tre punkter. Första punkten (1) handlar om att forskaren är den som gör urvalet och
tolkningarna av dokumentet från ett subjektivt perspektiv. Om inte forskaren är
medveten om att vara (2) källkritisk till materialet kan detta påverka hur texterna
tolkas. Forskaren måste hela tiden (3) kontextualisera innehållet då en begränsad
kontextuell förståelse kan vara avgörande på hur tolkningarna av materialet görs.
(Grønmo, 2006)

1.6.3 Analys av översiktsplaner
1.6.3.1 Översiktsplanen som dokument/källa
Innehållsanalysen sker på kommunernas senaste antagna översiktsplan.
Att analysera översiktsplaner motiveras enligt följande. I Plan- och bygglagens 3
kap. 1 § anges det att ”(v)arje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar hela kommunen.”
Vidare, i 3 kap 2 §, framhålls det att:
”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas utvecklas och bevaras.”
(3 kap 2 § Plan- och bygglagen)

Med andra ord är översiktsplanen den kommunala handling som visar på hur
kommuner resonerar om kommunens utveckling av den byggda miljön. Av det
skälet anses översiktsplanen vara ett lämpligt och relevant dokument att analysera i
denna studie, eftersom syftet är just att studera hur kommunerna resonerar gällande
frågan om byggande på jordbruksmark.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande (3 kap 3 § Plan- och bygglagen) men
dokumentet visar ändå hur kommunen hanterar särskilda planeringsfrågor.
Det är inte meningen att undersöka hur kommunerna gör i praktiken och därför
anses det vara tillräckligt att använda översiktsplanen som källa för detta syfte.

1.6.3.2 Översiktsplanens syfte, funktion och innehåll
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Översiktsplanens syfte är främst att vara vägledande för beslut om hur kommunens
mark- och vattenområden ska användas. Den är även till för att fungera som en
dialog mellan kommunen och statens gemensamma intressen – riksintressena.
(Boverket, 1996)
Med Plan- och bygglagens införande 1987 kom även bestämmelsen att varje
kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som inte är juridiskt bindande
men obligatorisk och som ska förnyas vid varje mandatperiod. Kommunerna fick då
själva ansvaret att detaljplanelägga och besluta om användningen av mark- och
vattenområden inom kommunens gränser. Delegeringen grundar sig i att
kommunen och staten kommit överens om markanvändningens grunddrag samt om
hur riksintressena tas hänsyn till. Kommunerna fick enligt Plan- och bygglagen
själva ansvaret att tolka de allmänna intressena. Det innebar även att kommunerna
fick ett krav på sig att i översiktsplanen redovisa dessa tolkningar och värderingar.
(Boverket, 1996)
Det obligatoriska innehållet i en översiktsplan finns i 3 kap. PBL. 4-5 §
Det som ska redovisas är kommunens framtida mark- och vattenanvändning; på
vilket sätt kommunen tar hänsyn till allmänna intressen; hur riksintressen och
miljökvalitetsnormer tas hänsyn till; förklara kommunens utveckling, bevarande och
användning av den byggda miljön samt på vilket sätt kommunen samordnar
nationella och regionala mål. (Boverket, 2013)
Miljö- och riskfaktorer ska redovisas för att ge vägledning och riktlinjer som handlar
om specifika miljöfrågor. Det kan vara mark som är särskilt känslig för påverkan eller
verksamheter som innebär risk för omgivningen. Statliga myndigheter kan inte
formellt ställa krav på innehållet gällande miljöfrågorna i översiktsplanen men kan
medverka med synpunkter och underlag i processen. (Boverket, 2013)
Eftersom en översiktsplan inte är en juridisk handling så kan den heller inte
överklagas. Däremot har Länsstyrelsen ett ansvar att representera de statliga
intressena och yttrar sig därefter och kommunerna måste alltid bifoga detta
yttrande. (Boverket, 2013)
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Som exempel på hur en innehållsförteckning kan se ut redovisas nedan Lunds
kommun översiktsplan från 2010 där översiktsplanen inleds med att gå igenom
strategier och markanvändning för att sedan behandla allmänna intressen och
ställningstaganden. Efter direktiv och utgångspunkter bifogas slutligen
Länsstyrelsens yttranden på planen. (Lunds kommun, 2010)

Innehållsexempel på en översiktsplan. (Lunds kommun, 2010).

1.6.3.3 Den kvalitativa analysprocessen för detta arbete
Inledningsvis valdes relevant källmaterial ut - översiktsplanerna. Första steget var att
göra en första genomläsning för att få en övergripande uppfattning om materialet.
Därefter genomfördes en djupare läsning av samtliga översiktsplaner för att samla
kommunernas övergripande ställningstagande och strategier gällande utveckling
och bevarande av jordbruksmark. I den inledande fasen av analysen eftersöktes
även beskrivningar av jordbruksmarken för att kunna utläsa hur kommunerna
resonerar om jordbruksmarken och beskriver dess ”värde” i
planeringssammanhang. Ord som jordbruksmark, odlingsmark, åkermark, värdefull,
högvärdig och synonymer till dessa eftersöktes.
Efter det första övergripande steget gjordes en djupläsning och sökning efter
kommunernas utbyggnadsplaner på jordbruksmark. Där söktes inledningsvis efter
ord som områdesutveckling, utbyggnader, förändrad markanvändning, planer osv.
Detta steg hade som syfte att försöka svara på frågan om hur kommunerna hanterar
och förhåller sig till bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken:
”(…) Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
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endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. (…) ” (3 kap 4 § Miljöbalken)

Här granskades det hur kommunerna beskrev utbyggnadsplanerna på
jordbruksmark; om de lyfte upp andra lokaliseringsalternativ, om de diskuterade
ianspråktagandet av jordbruksmarken i ett långsiktigt perspektiv samt den
förändrade markanvändningen (bostadsändamål, verksamheter, infrastruktur osv).
Tredje steget var att analysera utifrån ovan insamlad empiri för att se hur
kommunerna förhåller sig de två paradigmen ”miljö” och ”planering” eftersom
Miljöbalken har ett tydligt bevarandeperspektiv. För att försöka förstå hur de
hanterar denna konflikt – den mellan att bevara eller exploatera jordbruksmark –
sammanfattades därmed punkt 1 och 2 i denna analysdel.
Innan slutsatser kunde dras gjordes en gemensam analys av samtliga
översiktsplaner utifrån samma utgångspunkter som presenterades för varje enskild
översiktsplan.

1.5 Arbetets upplägg
Först redovisas en kunskapsöversikt för att ge en övergripande förståelse om
kontexten. I denna redovisas hur dagens bestämmelser och lagstiftning om
markens användande kommit till genom att belysa dem genom två olika perspektiv
– ”planeringsparadigmet” och ”miljöparadigmet”. Därefter inleds analysen där åtta
översiktsplaner analyseras. Slutligen, i kapitel 4, presenteras arbetets resultat och
slutsatser.
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT
2.1 Begreppsanvändning
Arbetet tar sin utgångspunkt i två olika synsätt gällande hur marken och
vattenresurserna bör användas och styras. Detta kan även kallas för ”paradigm”
eller ”diskurser” och gemensamt handlar det om att ”paradigmen/diskurserna” har
präglat hur bestämmelserna om markens användande har utformats. Paradigmen
som tas upp i detta kapitel är vad man kan kalla för ”miljöparadigmet” och
”planeringsparadigmet”, som Emmelin och Lerman (2006) väljer att benämna
begreppen.
Vid all utveckling och exploatering måste kommunerna i sin fysiska planering
förhålla sig till Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Lagstiftningarna beskrivs som
syskonlagar som i många fall har motstridiga bestämmelser och därmed är de två
lagstiftningarna tillsammans svårtolkade och komplicerade att tillämpa. (Emmelin,
Lerman, 2006)
Man kan dela upp de två lagstiftningarna i två olika sätt att se på utveckling.
Miljöbalken kan sägas vara ”miljöparadigmets” lagstiftning och har en stark prägel
av att bevara och skydda naturförhållanden. I Plan- och bygglagen - som är
”planeringsparadigmets” lagstiftning - är det centrala att väga olika alternativ mot
varandra för att i ett långsiktigt perspektiv göra bra val för framtida utveckling.
Genom att dela upp det i två olika syn på utveckling undersöks i denna studie om
kommunernas hantering av bestämmelserna kan härledas till och förklaras utifrån
något av dessa ”paradigm” för att på så sätt försöka förstå varför kommunerna
resonerar på ett visst sätt.
Kunskapsöversikten är därför uppdelad i dessa två perspektiv för att visa på hur
bestämmelser tillkommit genom två olika förhållningssätt om markens utveckling.
Först redovisas perspektivet på planering – den fysiska riksplaneringens tillkomst
och senare Plan- och bygglagen. Den andra delen – perspektivet på miljöredovisar hur Miljöbalkens bestämmelser utvecklats sedan naturresurslagens
införande och hur den växande miljömedvetenheten har lett fram till att kommunerna
måste förhålla sig till bland annat miljömålen och begreppet hållbarhet i sin fysiska
planering.
Man kan fråga sig om det går att koppla ovan beskrivna paradigm till
planeringssituationer och om det går att förklara olika ställningar i
stadsplaneringssammanhang genom att se dem utifrån begreppen paradigm. Som
stöd för detta angreppssätt används Nigel Taylor och hans förklaringssätt när han
använder sig av begreppen paradigm i sin bok ”Urban Planning Theory Since 1945”
då han försöker förklara hur tankesätten på hur städernas utformning sedan
efterkrigstiden har utvecklats och förändrats. Thomas Khun var den som införde
begreppen paradigm för att beskriva förändringar som skedde i den vetenskapliga
världen. (Taylor, 1998)
Taylor menar paradigmskiften är ”changes of thought” alltså en förändring av att se
och förklara en viss företeelse. Han förklarar att Kuhn menade att framsteg i
vetenskapssynen kommer från perioder ”in which a given theoretical perspective –
or ”paradigm” – has prevailed and been accepted by members of a scentific
community.” (Taylor 1998, s. 157) Ett exempel som Taylor lyfter upp är då världen
upptäcktes vara rund och inte platt. Denna förändrade syn på världen och tankesätt
är ett typiskt exempel på vad Kuhn menar är ett paradigmskifte. (Taylor, 1998)
Taylor beskriver Kuhns definition av paradigmskiften som att ”( …) paradigm
changes are fundamental shifts in people’s view of the; that is why he describes
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paradigms as revolutionary. (...) Any given paradigm, once establish, shapes the
whole way a scientific community (and beyond that, the general public) views some
aspect of the world (…)”. (Taylor 1998, s. 158)
Taylor menar emellertid att man får vara försiktig med att använda begreppet
paradigm och paradigmskiften när man ska beskriva förändringar i stadsplanering.
Det finns en fara med det eftersom stadsplanering inte är en vetenskap – och Kuhn
förklarade paradigm utifrån vetenskapen - utan ett yrke som härstammar i en
”ethical (and hence political) practice”. (Taylor, 1998, s. 158) Taylor menar dock att
”(n)evertheless, providing we are alert to the dangers of overusing Kuhn’s concept
of paradigm shifts there is nothing to stop us using it in a looser or more generous
way to descrive significant changes in town planning thought.” (Taylor, 1998, s. 158)
Med dem orden motiverar Taylor att använda Kuhns paradigmbegrepp då han
förklarar skiftena som skett i stadsplaneringen sedan efterkrigstiden. Man kan se
paradigm som att det är en typ av tankefigur, och inte en vetenskap. Paradigmen
förklarar tankegångar och efterföljande handlingar. (Taylor, 1998)
Med samma utgångspunkt som Taylor kommer detta arbete att fortsättningsvis
använda begreppen paradigm för att försöka förstå och förklara hur kommunerna i
sin fysiska planering resonerar om utveckling på jordbruksmarken.

2.2 ”Miljö-” och ”planeringsparadigmen”
Emmelin och Lerman beskriver i den statliga utredningen ”Styrning av mark och
miljö” (SOU, 2006) att regelverket som finns gällande markens användning präglats
av två olika paradigm: ett ”miljöparadigm” och ett ”planparadigm”. De här två
typerna av förhållningssätt har satt sina tydliga spår i Miljöbalken och Plan- och
bygglagen. De största skillnaderna mellan paradigmen är att ”miljöparadigmet”
fokuserar på bevarande medan ”planparadigmet” fokuserar på förändring.
(Emmelin, Lerman, 2006)
Att använda ordet paradigm är motiverat då det är synsätt och tankesätt som sätter
spår i såväl regelverk som arbetsplatser samt utbildning. (Emmelin, Lerman, 2006)
”Planparadigmets” centrala fråga är att besluten om markens användande ska
baseras på avvägningar. Det handlar således om att då utveckling planeras ska
detta ske genom att väga olika enskilda eller allmänna intressen mot varandra. Ett
beslut som är berättigat är det som skett i en process där samtliga intressen blivit
hörda. En grundläggande värdering i lagstiftningen är att försvara den enskildas rätt
mot det allmännas. (Emmelin, Lerman, 2006)
Att den svenska planeringsprofessionen har haft en stor prägel från arkitektur och
stadsbyggande och att den kategoriserats in under arkitekturprofessionen har
påverkat synen på att styra framtiden som ”ett projekt att kontrollera och
koloniseras”. (Emmelin, Lerman, 2006, s. 24). Det är däremot inte planeraren som
ensam bestämmer om hur planen ska gestaltas; framtiden skapas av andra aktörer
med hjälp av planen som grund. Med en bra planering kommer bra resultat
framhåller Emmelin och Lerman (2006) och anser att paradigmets tankesätt präglas
av en stor optimism gällande synen på planering och dess betydelse för att skapa
ett bättre samhälle. (Emmelin, Lerman, 2006)
”Miljöparadigmets” utgångspunkt är å andra sidan, enligt Emmelin och Lerman
(2006) att man med stöd av vetenskapen kan ta beslut gällande miljön baserat
expertkunskap och bedömning om hur mycket naturen kan ”klara av”. (Emmelin,
Lerman, 2006)
Utgångspunkten på bevarande kan ibland vara bekymmersamt eftersom positionen
kan framstå som en ständig motståndare till förändring. Det verktyg som finns i
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Miljöbalken; miljökonsekvensbeskrivningen, blir verktyget att hindra utveckling
istället för att styra den. (Emmelin, Lerman, 2006)
Motsättningen som finns mellan paradigmen har, i försök att bryta detta, resulterat i
att miljön fått en överordnad position där bland annat miljömål och
miljökvalitetsnormer tillkommit för att "styra mot och sätta gränser för acceptabel
utveckling inom vilka planeringens förändringsverksamhet får verka." (Emmelin,
Lerman, 2006, s. 3) Synen på miljö blir problematiskt ensidig, då miljön blir en
sammanhängande ”enhet” istället för den mängd olika miljö- och naturföreteelser
som innefattas i begreppet miljö. (Emmelin, Lerman, 2006, s. 3)

Ovan beskrivs paradigmen som en fyrfältad figur med respektive två åtskilda
perspektiv: central-lokal (geografiskt uppdelad) och kalkylerande-kommunikativ
(uppdelad efter vilken beslutsform som används). Detta skapar ett tvärsgående
förhållande som kan användas för att förklara de två paradigmen. (Emmelin,
Lerman, 2006, s. 15)

2.2.1 Paradigmen i regelverken
Plan- och bygglagen och Miljöbalken är de regelverk som kommuner måste förhålla
sig till när de ska bestämma om markens användning. Regelverken har fått kritik för
att vara invecklade och fullt av paradoxer. (Lerman, Emmelin, 2006). Samspelet
mellan Plan- och bygglagen och Miljöbalken är ingen lätt fråga. Perspektiven mellan
expertkunskap och politiskt beslutsfattande skiljer förhållningssätten åt. (Lerman,
Emmelin, 2006)
När skälen för den nya Plan- och bygglagen anges i propositionen 2009/10:170,
fastställs att båda lagarna innehåller frågor om markanvändning men Plan-och
bygglagen hanterar främst frågor som gäller att hitta en lämplig markanvändning för
olika områden samt att pröva om den planerade lokaliseringen är lämplig. (Prop.
2009/10:170, s. 364) Avvägningar ska också vara baserade på att hänsyn tagits till
enskilda och allmänna intressen. (Prop. 2009/10:170, s. 364) Miljöbalken, däremot,
har ”människors hälsa, en god miljö och naturens skyddsvärde” som främsta fokus
och ska även ”reglera alla verksamheter och åtgärder som kan skada de intressen
balken ska skydda.” (prop. 2009/10:170, s. 364-365)
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Det är tänkt att lagarna ska fungera vid sidan av varandra och komplettera
varandra. Dock blir det tydligt att det finns problem vid tillämpningen vid
hanteringen av riksintressen.
Riksintressenas tillkomst vid införandet av en riksplanering visar på hur frågorna om
miljö och planering fick en konkret tillämpning i kommunernas övergripande
planering. När den fysiska riksplaneringen infördes var det för att hitta ett verktyg för
planerarna att hantera konflikten mellan att bevara och exploatera viktiga nationella
resurser. Riksintressena har sin grund i planparadigmet då riksintressenas fokus
handlar om avvägningsalternativ:
”Bestämmelserna ger uttryck för nödvändigheten av en avvägning mellan
bevarande- och utnyttjandeintressena i ett långsiktigt hushållningsperspektiv.”
(prop. 1997/98:45, s. 240) Vidare framhålls det i propositionen att ”kortsiktiga
ekonomiska motiv inte får påverka långsiktiga behov av skydd för väsentliga värden
(…)” (prop. 1997/98:45, s. 240)
I propositionen 2009/10:170 påtalas det att bestämmelser från både Miljöbalken och
Plan-och bygglagen kan leda till dubbelreglering i vissa sammanhang;
"Miljöbalkens tillämpningsområde är svårare att bestämma. Det beror delvis på
balkens karaktär av en sammanställning av regler med många helt olika
utgångspunkter, som tidigare funnits i en rad olika lagar, och på utformningen av de
s.k. allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. (...) Eftersom i stort sett all mänsklig
verksamhet på något sätt kan påverka miljön blir balkens möjliga
tillämpningsområde därmed nära nog obegränsat. I vissa fall innebär
bestämmelserna i Plan och bygglagen och Miljöbalken i praktiken en
dubbelreglering av verksamheter och åtgärder." (2009/10:170)





13

2.2 PERSPEKTIV PÅ PLANERING
2.2.1 En tillbakablick om styrandet av markens användning
År 1734 infördes den första lagstiftningen som handlade om hur marken skulle
regleras. Senare kom skiftesreformerna - 1807 och 1827 - som ett sätt för staten att
bestämma över markanvändningsfrågor för att bland annat försöka effektivisera
jordbruksproduktionen. Det rationaliserade jordbruket blev så framgångsrikt att
pengar från det ekonomiska överskottet blev viktiga investeringar i den svenska
stadsutvecklingen med dess nya industrier och det omfattande järnvägsbyggandet.
(Hall, Eriksson, m.fl., 1997)
1850 och framåt förändrades det tidigare agrarsamhället till att bli industrisamhälle.
Städernas omvandling skedde relativt fort och detta ökade behovet av en fysisk
planering. 1874 infördes Byggnadsstadgan i syfte att reglera markanvändningen.
Man började planera staden efter zoner och separerade således stadens olika
funktioner från varandra. Detta var ett rationellt sätt att effektivisera produktionen i
de framväxande industristäderna. (Hall, Eriksson, m.fl., 1997)
Planeringen under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet handlade inte om
byggande av enskilda hus utom om att omstrukturera hela samhällen.
Efterkommande lagstiftningar som reglerade markens användning var
stadsplanelagen från 1907, byggnadslagen och byggnadsstadgan 1931, en ny
byggnadslag 1947 och kompletterad byggnadsstadga från 1958. Stadsplanelagen
från 1931 och senare Byggnadslagen 1947 gjorde att den fysiska planeringens
avgränsningsområde nådde större geografiska områden. Tidigare hade fokus
främst varit på att organisera städerna men nu började fokus även riktas mot
glesbebyggelsen. (Hall, Eriksson, m.fl., 1997)
Generalplanen som utvecklades var ett planeringsinstrument för att rationalisera och
systematisera hanteringen av markens användning och de växande städerna. (Hall,
Eriksson, m.fl., 1997) För att lösa frågor om resurshållning och samordning
användes planmonopolet och generalplanen som medel. I generalplanen skulle
kommunen ange vilken markanvändning som olika områden i stort skulle ha, så som
tätbebyggelse, friluftsliv, trafikleder eller allmänna platser. Det primära syftet med
generalplan var att fungera som en vägledare för stads och byggnadsplanerna.
(Hall, Eriksson, m.fl., 1997)

2.2.2. Införandet av en fysisk riksplanering
Idéerna om den fysiska riksplaneringen började gro redan under 1940-talet i den
akademiska samhällsdebatten. Tiden innan dess hade till stor del handlat om
skapande av idealsamhällen och städer, så som trädgårdsstäderna enligt Ebenezer
Howard eller Corbusiers utopiska drömmar. (Strömgren, 2007)
Debatten om att införa en fysisk riksplanering skedde utifrån en stark socialistisk syn
på samhället och visioner målades upp där staten hade en avgörande roll i
samhällsutvecklingen. Det fanns en stark tro på att samhället skulle förbättras
genom att stärka statens inflytande i planeringen. (Forsberg, 1992)
Forsberg (1992) konstaterar att det är tätortstillväxten, bilismen, en ökad fritid, ökad
bilism och näringslivets förändringar som gemensamt bildar en grundstruktur för
varför den fysiska riksplaneringen grundades. (Forsberg, 1992)
Det skedde en omfattande expansion för industriföretagen efter andra världskrigets
slut och detta berodde på den uppgående konjunkturen och återuppbyggnaden av
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Europa. Det resulterade i konflikter om markens användning och hade i sin tur en
avgörande roll för initieringen av den fysiska riksplaneringen. Under 1960talet
tydliggjordes hur svag ställning den fysiska planeringen hade. Industriföretagen
hade en stark ställning i exploateringsfrågor och de kommunala planerna ändrades
ofta efter företagens önskemål. (Forsberg, 1992)
Kommunerna, planerare och politiker hade svårt att ta ställning i dessa
markanvändningskonflikter eftersom det inte fanns något specifikt
beslutsunderlagsverktyg att luta sig mot. Regeringen var bekymrad över att det inte
fanns en plats där konflikterande intressen kunde diskuteras i fråga om
markanvändningen. (Forsberg, 1992) En ökad miljömedvetenhet och en bristfällig
översiktsplanering gjorde situationen alltmer akut. (Forsberg, 1992, Strömgren,
2007) Strömgren menar att det då kom in en ny värdegrund kom i debatten: ”det
allmännas bästa”. Den centrala frågan blev att bevara framför att exploatera och
bygga nytt. (Strömgren, 2007)
Ett antal generella politiska mål ställdes upp. Den fysiska riksplaneringen skulle vara
ett "medel att nå generell välfärdspolitiska mål om en god miljö, fortsatt ekonomisk
tillväxt, full sysselsättning och jämnare välståndsfördelning”. (Forsberg, 1992)
I förarbetet till den fysiska riksplaneringen kom fokus att handla om två
övergripande markfrågor: koncentrationsprincipen för hur man lokaliserade de
miljöstörande industrierna och avgränsning av markområden med hjälp av
zonindelning för särskilda verksamheter. Det var egentligen metoder som funnits
inom planeringen en längre tid. Bland annat tog man inspiration från hur man i den
danska planeringen på 60talet tillämpade den så kallade "zone planen" för att
hantera konflikter inom markanvändningen. (Forsberg, 1992)
I prop. 1972:111 redovisade regeringen förslag till riktlinjer för hushållning med
mark och vattenresurser. År 1972 beslutade riksdagen om de geografiska riktlinjer
som skulle ligga till grund för markanvändningen utanför tätorter. I den ingick hela
kusten, älvdalar, de stora sjöarna och fjällområdena. Det fastslogs även om de
verksamhetsanknutna riktlinjerna och det var främst fokus på industri som kunde
vara miljöfarlig, fiske, renskötsel, naturvård och kulturvård och friluftsliv. (Forsberg,
1992)
Vidareutvecklingen av riktlinjerna skedde i ett omfattande program och
planeringsarbete mellan kommunerna och de statliga myndigheterna. Regeringens
ställningstaganden med redovisningen av programskedet lades fram till riksdagen i
prop. 1975/76:1. Regeringens förslag godtogs av riksdagen. Under
planeringsskedet upprättade kommunerna kommunöversikter med riktlinjer för bl.a.
bebyggelseutveckling. (Prop. 1975/76:1)
Lanseringen av ett ekologiskt perspektiv skedde när Sverige skulle hålla den
internationella miljökonferensen i Stockholm 1972. Kritiker menar då att detta var ett
marknadsföringssätt för Socialdemokraterna att visa att de hade en stark drivkraft
gällande miljöfrågor. Det fanns däremot en otydlighet och oklarhet med vad som
egentligen menades med ekologisk grundsyn och hur den skulle tillämpas. Den fick
inte ett stort genomslag i den fysiska planeringen. (Forsberg, 1992)
Statens planverk etablerades 1967 av regeringen för att vara ansvarig i frågor som
gällde användningen av de nationella mark- och vattenresurserna och lanserade
1974 en ny metod med syfte att ge vägledning i markanvändningsfrågor;
kommunöversiktsplanen. I den skulle det finnas riktlinjer som dels var övergripande
men också detaljerade för markanvändningen. Den innehöll riktlinjer för var
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detaljplanering fick lov att ske. Det var i kommunöversikterna som den fysiska
riksplaneringen fick sin förankring i kommunernas planering. (Forsberg, 1992)

2.2.3 Införandet av Plan- och bygglagen 1987
År 1978 påbörjades en utredning till det som kom att resultera i Plan och
bygglagen, kallad PBL-utredningen. Där motiverades syftet med planering att ”med
beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhälle
och för kommande generationer." (Prop. 1985/86:1, s.3)
Vidare beskrivs det att då motstridiga intressen står i konflikt med varandra ska det
”grundläggande strävande(t)” vid avvägningar vara ”solidaritet och jämlikhet”.
(Prop. 1985/86:1, s. 57) En annan central del var att enskilda intressen skulle stå åt
sidan för allmänna intressen: ”En självklar utgångspunkt är därvid att gemensamma
och långsiktiga intressen bör väga tyngre än privata och kortsiktiga." (Prop.
1985/86:1, s. 57)
Plan och bygglagen trädde i kraft den första juli 1987. Parallellt infördes även
Lagen om hushållning av naturresurser (NRL). Införandet av Plan- och bygglagen
hade sin grund i att man önskade en förenkling och modernisering av plansystemet.
Tidigare lagstiftningar - Byggnadslagen och Byggnadsstadgan - hade främst
fokuserat på exploatering av marken.
Didón m.fl. (1987) beskriver det som att:
"Av olika skäl hade urbanisering och tätortstillväxt minskat i betydelse som
planläggningsproblem. Andra frågor hade trätt i förgrunden t. ex resurshushållning,
underhållsfrågor samt social och teknisk förnyelse av tätorterna." (Didón, m.fl., 1987,
s.18)

Man önskade även att decentralisera rätten till beslut och att kommunerna själva
skulle få besluta om det som rörde den egna miljön. (Didón, m.fl., 1987)

2.2.3.1 Stärkt översiktsplanering
Med Plan- och bygglagens införande 1987 kom även bestämmelsen att varje
kommun skulle ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen skulle inte vara
juridiskt bindande men obligatorisk och skulle förnyas vid varje mandatperiod.
(Boverket, 1996)
En stor del av de översiktsplaner som gjordes efter att Plan- och bygglagen trätt i
kraft 1987 ansågs vara för otydliga och det var inte alltför sällan som
översiktsplaneringens olika funktioner blandades ihop. Av det skälet stärktes
lagstiftningen 1996. Under början på 90-talet skedde flera utredningar om att
komplettera och ändra i PBL 1987. I mars 1994 gjordes utredningen "Miljö och
fysisk planering"(SOU 1994:36). Detta ledde till prop. 1994/95:230 "Kommunal
översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m.". Ändringarna trädde i kraft i
januari 1995. De övergripande ändringar var att "den fysiska planeringen ska ses
som en integrerad del i en samlad miljöpolitik, som också innefattar natur- och
kulturvärdena. Ändringar syftar till att höja ambitionsnivån i den översiktliga
planeringen.” (1994/95:230)
Efter ändringar i lagen 1996 stärktes översiktsplanens roll och funktioner till stor del
för att stärka miljöarbetet. (Boverket, 1996)
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2.2.4 Införandet av Plan- och bygglagen 2011
År 2002 tillsatte regeringen en parlamentarisk grupp, PBL-kommittén, för att utreda
den då gällande plan och bygglagstiftningen. (Dir.2002:97) Detta resulterade i ”Får
jag lov? Om planering och byggande”: SOU 2005:77. (Prop. 2009/10:170)
Den grundläggande orsaken till att utreda den dåvarande Plan-och bygglagen var
för att lagen visat på tillämpningsbrister. (Prop. 2009/10:170) Följande citat kommer
från propositionen och motiverar behovet av en ny plan-och bygglag:
”(Det är) uppenbart att vissa förändringar i samhället och problem vid tillämpningen
bör leda till lagändringar. Sedan lagen trädde i kraft har flera företeelser inneburit
samhällsförändringar, bl.a. de demografiska förändringarna i landet, ökat regionalt
beroende, klimat och miljöpolitikens framväxt(…)” (Prop. 2009/10:170)

Det fanns ett behov av att förenkla planeringsprocessen och att stärka kontrollen av
byggandet. (Boverket, 2013)
Det handlade även om ett missnöje att inte översiktsplaneringen bedrivits på det
sätt som det var tänkt. Det visade sig att kommuner inte arbetat kontinuerligt med
översiktsplanen och att det hade resulterat i kortsiktiga lösningar. (Prop.
2009/10:170) Vid sidan av det anges det i propositionen att de nationella målen
krävde ett bättre samarbete mellan den offentliga planeringen och kommunerna.
(Prop. 2009/10:170)
År 2011 antogs den nya Plan och bygglagen som ersatte den tidigare Plan och
bygglagen (1987:10). Det hade samtidigt blivit ett starkare fokus på miljöfrågor som
nu skulle tas till hänsyn vid planering. Översiktsplanen fick en starkare strategisk
inriktning. Den nya Plan och bygglagen kräver att miljömålen tydligare ska beaktas
vid planering. (Boverket, 2013)
I den ”nya” Plan och bygglagen (2010:900) redovisas i 1 kap 1 § de bestämmelser
som ligger till grund för all samhällsplanering. Bestämmelserna syftar till:
“att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna I dagens samhälle och för kommande
generationer.” (1 kap 1 § Plan- och bygglagen)
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2.3 PERSPEKTIV PÅ MILJÖ
2.3.1 Införandet av Naturresurslagen 1987
Den dåvarande regeringen beslöt den 9 september 1982 om en remiss till lagrådet
om ett förslag till lag om hushållning med mark och vattenområden av riksintresse.
Lagförslaget grundades på riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. I remissen
redovisades endast översiktligt hur tillämpningen av lagen var tänkt. (Prop.
1985/86:3)
Det beslutades att hushållningsreglerna i lagen om naturresurser (prop. 1985/86:3)
skulle ersätta riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen och vidare syfta på att lösa
motsättningar mellan bevarandeintressen och exploateringsintressen. (Prop.
1985/86:3)
Följande citat från förarbetena visar på syftet med hushållningsbestämmelserna:
”Hushållningsbestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och
samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt. Bestämmelserna ska tillämpas vid beslut enligt olika författningar i
frågor som rör användningen av mark och vattenresurserna.”
(Prop. 1985/86:3, s.14)

Man angav som skäl till denna lag att en bättre hushållning med naturresurser skulle
kunna åstadkommas om man gjorde avvägningar mellan olika intressen. Man måste
då förklara vilken hänsyn som tas i beslut som rör användningen av marken, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt. På så sätt skulle även beslutsprocessen underlättas
och göras mer effektiv. (Prop. 1985/86:3)
En central del som togs upp i propositionen var att lagen skulle innebära ”skydd av
långsiktiga och för landet väsentliga värden.” (Prop. 1985/86:3, s. 14) Det handlade
dels om att ”trygga landets försörjning med naturresurser på lång sikt, att slå vakt
om god natur och kulturmiljö och att tillgodose samhällsbyggandets markbehov.”
(Prop. 1985/86:3, s. 20)
Det handlade om att NRL skulle innehålla avvägningsregler för situationer då
samhället har väsentliga intressen att bevaka från markpolitiska utgångspunkter och
att dessa ger stöd för vad som anses vara ”lämpligast från en allmän synpunkt” för
att åstadkomma en bättre hushållning med naturresurser. (Prop. 1985/86:3, s. 22).

2.3.2 Införandet av Miljöbalken
Under 90-talet riktades en stor kritik mot att miljölagstiftningen innehöll motstridiga
bestämmelser samt att regelverket var för svåröverskådlig eftersom bestämmelser
tillkommit vid olika tidpunkter och gett ”uttryck för skilda värderingar.” (SOU
1996:103, s. 21) Miljöbalken kom således till för att samla de många
miljölagstiftningar som fanns spridda i drygt femton olika lagar. Syftet var att stärka
miljöns betydelse med hjälp av Miljöbalkens regler. (1997/98:45) Skälen var bland
annat att ”kortsiktiga ekonomiska motiv inte får påverka långsiktiga behov av skydd
för väsentliga värden (…)” (prop. 1997/98:45, s. 240)
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Så här uttrycks de övergripande målen och dess tillämpning:
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”
(MB 1 kap 1 §)

Miljöskyddskommittéen hade som förslag att bestämmelserna i 2 och 3 kap NRL
skulle föras in oförändrade i Miljöbalken. Det betyder att det i Miljöbalkens 3:e och
4:e kapitel lades in bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.
Den enda ändringen som gjordes handlade om en lokaliseringsbestämmelse. (SOU
1996:103) Därmed förstärktes den kommunala planeringens betydelse i frågor om
hur markanvändningen skulle bedömas, framförallt i översiktsplaneringen. De
verktyg som fanns att tillgå vid översiktsplanering var bland annat
miljökonsekvensbeskrivningar. (Prop. 1997/98:45).
I 3 kap 1 § Miljöbalken anges syftet med hushållningsbestämmelserna:
”En markanvändning som medger en från allmänt synpunkt god hushållning ska ges
företräde. Med hänsyn till beskaffenhet och läge ska mark- och vattenområden
användas för bäst lämpade ändamål” (3 kap 1 § Miljöbalk)

2.3.3 Införandet av hållbarhetsbegreppet
Den så kallade Brundtlandsrapporten ”Vår gemensamma framtid” gjordes 1987 och
kom att förändra synen på det globala miljöarbetet. Begreppet sustainable
development implementerades i planeringsvärlden och rapporten belyste hur man
skulle möta en utveckling som både tillgodosåg dagens behov och framtida
generationers – utan att ”äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose
sina behov”. Miljöarbetet hade nu fått ett konkret begrepp att förhålla sig till – på
svenska fick det namnet ”hållbar utveckling”. (Boverket, 1996)
När begreppet först introducerades kom det att syfta på ekologiska aspekter. Det
dröjde några år efter att Brundtlandrapporten sammanställdes innan även de
ekonomiska och sociala perspektiven lyftes in på hållbarhetsagendan. Detta var i
och med Riokonferensen 1992 då Agenda 21 formulerades. (Boverket, 1996)
Lennart J. Lundqvist tar i boken ”Sweden and Ecological Governance: Straddling
the Fence” (2004) upp hur Sverige ansetts vara en föregångare för en miljöpolitik
med en tydlig ekologisk riktning. Det var 1996, när dåvarande statsminister Göran
Persson kom till makten, som begreppet ”ett ekologiskt hållbart samhälle” fick en
starkare betydelse i regelverket. Persson hade som mål att Sverige skulle bli en
internationell föregångare i skapandet av ett ekologiskt hållbart samhälle.
(Lundqvist, 2004)
Lundqvist menar att Persson använde det svenska ”folkhemmet”, uppbyggt i den
svenska välfärdsstaten, som exempel på hur man kan implementera ett liknande
uppdrag fast nu med målet att bli ett ”ekologiskt grönt folkhem”. (Lundqvist, 2004)

2.3.4 Miljömålen


Sveriges aktiva nationella miljöarbete inleddes under 1980-talet. Riksdagen fattade
1988 och 1991 beslut om att ha övergripande miljömål. Detta var i samband med
regeringens två propositioner om miljöarbete: ”Miljöpolitiken inför 90-talet” (prop.
1987/88:85) och ”En god livsmiljö” (prop. 1990/91:90). Miljömålen främst fokus var
att hushålla med naturresurser, skydda natur- och kulturlandskap, skydda
människors hälsa och att bevara den biologiska mångfalden. (Naturvårdsverket,
2011)
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I miljömålssystemet finns 1 övergripande mål, 16 miljökvalitetsmål och ett flertal
etappmål. Det bedöms för tio av delmålen att vara möjligt att "inom en generation
från det att systemet skapades, det vill säga till år 2020, skapa förutsättningar för att
nå miljökvalitetsmålen om ytterligare åtgärder vidtas." (Naturvårdsverket, 2011, s. 3)

2.4 BESTÄMMELSER OM JORDBRUKSMARKENS
ANVÄNDNING
2.4.1 Bestämmelser om jordbruksmarken i den fysiska riksplaneringen
I propositionen för den fysiska riksplaneringen motiverades ett särskilt behov av att
lyfta fram frågan om jordbruksmark. (Proposition 1975/76:1)
I efterkrigstidens anda blev det viktigt att Sverige skulle klara sig på sin egen
livsmedelsproduktion i fall det skulle bli en krissituation och frågan om jordbruket
spelade en betydande roll för införandet av den fysiska riksplaneringen. Det
handlade om att man skulle säkerställa jordbruket så att Sverige skulle vara
självförsörjande och svara för nästan hela rikets livsmedelsproduktion. Därför blev
det, när man diskuterade jordbruksmarkens ”värde”, ett centralt fokus på
jordbruksmarken som en resurs för näringen. (SOU 1971:75)
Regeringens riktlinjer i propositionen 1972:111 handlade om att då det fanns andra
möjliga lokaliseringsalternativ, som inte hade samma väsentliga betydelse för
jordbruket, så skulle denna mark tas i anspråk istället för att använda mark som
skulle påverka jordbruket negativt. (Prop. 1972:111) Berörda kommuner (kommuner
med jordbruksmark) fick i uppdrag att upprätta jordbruksprogram där de skulle
bestämma vilken jordbruksmark som inte fick upplåtas för exploatering. (Prop.
1975/76:1)
I en utredning som gjordes under arbetet med den fysiska riksplaneringen: SOU
1979:55, ”Hushållning med Mark och vatten 2” tas det upp att det, förutom
industriexpansionen, var ett ökat fritidsbyggande och småhus som hade tagit
mycket jordbruksmark i anspråk. Det beskrivs i utredningen att det är i Skåne – och
speciellt i den västra delen – som situationen var mest besvärlig eftersom det inte
fanns några andra alternativ än att exploatera på jordbruksmark. (SOU 1979:55)
Den Kungliga Lantbruksstyrelsen arbetade 1971 fram en klassificeringsskala för
jordbruksmarken. Detta initiativ var för att kunna göra skillnad på olika
jordbruksmarker och dess produktiva förmåga. Inventeringen resulterade i en skala
1-10, där nivå 10 var den jordbruksmark som gav den högsta avkastningen.
Graderingen kom till för att underlätta för beslut i konfliktfrågor och var en del i den
fysiska riksplaneringen om skyddande av jordbruksmark. (Magnusson, 1971)
Ett markhushållningsprogram för jordbruksmarken utformades specifikt för Skånes
jordbruksmarker. Det var Kristianstad länsstyrelse och Malmöhus länsstyrelse som
tillsammans arbetade fram denna. I den tog man bland annat upp markbehov och
redovisade kartor av olika bostads- och industriområdens bebyggelsetäthet.
(1981/82:29, Markhushållningsprogrammet) Klassificeringen skulle fungera som en
vägledare i kommunala avvägningssituationer. (Proposition 1975/76:1)
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2.4.2 Bestämmelser om jordbruksmarken i NRL
I prop. 1985/86:3 betonas att jordbruksmarken spelat en stor roll i införandet av den
fysiska riksplaneringen. (Prop. 1985/86:3, s. 53)
Riktlinjen om jordbruksmarken beslutades vara densamma som i den fysiska
riksplaneringen: att ”(...) brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar om en från samhällets synpunkt tillfredsställande lösning kan
åstadkommas på annan mark.” (Prop. 1985/86:3, s. 53)

Riktlinjerna som förordnades om jordbruksmarken i den fysiska riksplaneringen
föreslogs att tillämpas på precis samma sätt även i prop. 1985/86:3, eftersom
riktlinjerna från den fysiska riksplaneringen angående jordbruksmarken bedömdes
ha tillämpats bra i kommunerna och erfarenheterna av detta motiverade
bestämmelsen att utformas på ett liknande sätt. (1985/86:3, s. 53)
Det klargjordes i propositionen för naturresurslagen att jordbruksmarken var en
viktig och begränsad resurs som hade ”avgörande betydelse för att trygga
livsmedelsförsörjningen i landet.” (Prop. 1985/86:3, s. 53)
Vidare tydliggjordes det i prop. 1985/86:3 att oavsett vilken form av näring ska det
finnas ett tillfredställande skydd för framtida produktionsändamål på
jordbruksmarken. (Prop. 1985/86:3 s. 53) Av det skälet anger man i prop. 1985/86:3
att bestämmelsen ska likna den riktlinje i den fysiska riksplaneringen och det anges
att:
“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.” (Prop. 1985/86:3, s. 40)

Formuleringarna förklaras i propositionen. Begreppet ”brukningsvärd
jordbruksmark” är den mark som med ”hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion”. (Prop. 1985/86:3, s. 158)
Begreppet ”tillfredsställande” betyder att lokaliseringen ska vara motiverat ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv och att lokaliseringen ska vara ”tekniskt och
funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig”. (Proposition 1985/86:3, s. 158-159)
Begreppet ”väsentliga samhällsintressen” beskrivs vara ”bostadsförsörjning,
intresset av att lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl
fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga
rekreationsintressen.” (Prop. 1985/86:3, s. 53)
Det är också viktigt att då jordbruksmark tas i anspråk ska detta göras med så lite
påverkan på jordbruket som möjligt. (Proposition. 1985/86:3)
I propositionen lyfts det mellankommunala samarbetet upp som en viktig del i
frågan om jordbruksmarken. I propositionen anges även att det kan vara värt att
undersöka om det finns alternativ utanför den kommunala gränsen för att undvika att
sammanhängande jordbruksmark byggs bort till förmån för bostadsförsörjning eller
andra ändamål. Därför lade regeringen vikt på att se jordbruksmarkfrågan som en
mellankommunal fråga, speciellt i de områden som har särskilt högvärdig
jordbruksmark. (1985/86:3)
I propositionen för NRL framhölls det att det är kommunernas egen rätt att
bestämma över de mark- och vattenresurser som finns inom kommunens gräns men
att jordbruksmarkens intressen bör tas tillvara i så långt som möjligt. (Proposition
1985/86:3) Det fanns dock synpunkter från ett flertal remissinsatser att
jordbruksmarken skulle begränsas till att vara en kommunal angelägenhet och
därmed inte ha samma status – och skydd - som ett riksintresse. Detta blev dock
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inget som det togs hänsyn till utan man ansåg att det var kommunernas eget ansvar
att besluta om avvägningsalternativen:
"(…) några remissinstanser anser promemorieförslaget vara otydligt i fråga om den
inbördes avvägningen mellan skyddad jordbruks- och skogsmark när annan mark inte
finns att tillgå. Vid en sådan avvägning bör i första hand sådan mark undantas från
exploatering, som har den bästa biologiska produktionsförmågan."
(Proposition 1985/86:3, s. 54)

I propositionen föreslogs det även att kommunerna skulle redovisa och hitta andra
alternativa lösningar för lokalisering och att se vilka olika konsekvenser de olika
lokaliseringsmöjligheterna får, vid exploatering av högvärdig jordbruksmark:
”(…) utgår ifrån att kommunerna, i de fall de anser sig tvingade att ta i anspråk
brukningsvärd jordbruksmark för utbyggnadsändamål, kommer i översiktsplanen redovisa
de alternativa utbyggnadsområden som har studerats och även belysa konsekvenserna från
allmän synpunkt av de olika alternativen. Om exploateringen rör större sammanhängande
jordbruksbygder och jordbruksmark av hög kvalitet kan det vara nödvändigt att också
redovisa möjligheterna till alternativ lokalisering till en annan del av den berörda kommunen
eller regionen.” (Proposition 1985/86:3, s. 54)

Notera första meningen ”(…) i de fall de känner sig tvingade (…) ”(Proposition
1985/86:3, s. 54) att fokus är ett starkt skyddande av jordbruksmarken.
År 2009 togs det upp i en utredning kallad Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45)
om huruvida jordbruksmarken borde vara ett riksintresse. Utredningen kom fram till
att jordbruksmark inte borde klassas som ett riksintresse utan att de bestämmelser
som finns i Miljöbalken ansågs vara tillräckliga. Utredningen använder sig av de
skäl som angavs i NRL (prop. 1985/86:3) för att motivera detta. Men trots att
jordbruksmarken inte blev ett riksintresse så beslöts det att det fanns ett behov av
att se över kommunernas hantering av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken.
(SOU 2009:45)

2.4.3 Bestämmelser om jordbruksmarken i Miljöbalken
Eftersom hushållningsreglerna från NRL (kap 2 och 3) fördes in nästintill
oförändrade så lyder bestämmelsen om jordbruksmark enligt Miljöbalken
(1998:808) följande:
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som
har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk." (3 kap 4 § Miljöbalk)

Orsaken till att paragrafen redigerades något var efter Lagrådets påpekande att det
inte är själva näringarna som borde skyddas (som angavs i paragrafen i NRL) utan
naturresurserna. Ordet näringar raderades därmed. (SOU 2009:45)

2.4.4 Jordbruksmarken och miljömål
De miljökvalitetsmål som rör jordbruksmarken är dels "Ett rikt odlingslandskap" samt
miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Båda målen handlar om hur man ska
hushålla med jordbruksmarken som produktionsresurs.
Ett rikt odlingslandskap
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"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." (Naturvårdsverket, 2011)
En 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
tillvara 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, 2011)

2.5 SAMMANFATTNING
Detta kapitel har gått igenom hur styrandet av markens användning kan ses om en
uppdelning i två perspektiv – ett miljöparadigm och ett planparadigm. Som stöd för
detta angreppssätt har Emmelin och Lermans (2006) teorier använts. De två
paradigmens lagstiftningar är Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Plan- och
bygglagen har som främsta fokus att pröva om markanvändningen är lämplig
genom att göra avvägningar.
Miljöbalken har å andra sidan fokus på att reglera verksamheter och att skydda
naturen genom ett fokus på “vad naturen tål”. De två regelverken om hur man ska
styra markens användning har fått kritik för att vara motstridiga och därmed
svårtolkade. (Emmelin och Lerman, 2006)
Införandet av en fysisk riksplanering var ett sätt för att införa avvägningsalternativ i
planeringssammanhang. Detta hade sin grund i uppkomna markkonflikter där
industriföretag tagit stora markanspråk i byggande och det fanns vid tillfället inget
planeringsverktyg för att hantera dessa på. Arbetet med den fysiska riksplaneringen
resulterade i geografiska riktlinjer för kust- och skärgårdsområdena,
jordbruksmarken, rennäringen, obrutna fjällområdena samt de outbyggda älvarna
och arbetet med den fysiska riksplaneringen initierades under 1960-talet.
När Plan- och bygglagen infördes 1987 kom även Lag om hushållning med
naturresurser (1987:12) och där fördes riktlinjerna från den fysiska riksplaneringen
in och fick förankring i den svenska planlagstiftningen.
Drygt ett decennium senare infördes Miljöbalken (1998:808) som ett sätt att samla
de spridda miljöbestämmelserna.
Gällande planeringsfrågan om byggande på jordbruksmark måste kommunerna
förhålla sig till Miljöbalkens regler om att jordbruksmark endast får bebyggas om det
finns ett väsentligt samhällsintresse enligt 3 kap 4 §. De första bestämmelserna om
jordbruksmark var hushållningsriktlinjer från den fysiska riksplaneringen som angav
att jordbruksmarken inte fick bebyggas om man kunde använda annan mark för
ändamålet. Riktlinjerna uppkom på grund av att det under tidigare decennier
använts stor andel jordbruksmark för byggande av industrier. Det var även på grund
av det omfattande nationella infrastrukturbygget (bilismen), byggande av fritidshus
(en ökad fritid) och småhusbyggande som gjorde att stor andel jordbruksmark hade
gått åt. Utredningar från den fysiska riksplaneringen betonade att markkonflikten var
särskilt stor i de sydvästra kommunerna i Skåne.
Riktlinjerna om jordbruksmarkens hushållning från den fysiska riksplaneringen
fördes in i naturresurslagen som kom i samband med Plan- och bygglagen
(1987:10). Där ändrades formuleringen genom att man bland annat lade till
begreppet ”väsentliga samhällsintressen” (jordbruksmark fick endast bebyggas om
det behövdes för att ”tillgodose väsentliga samhällsintressen” Prop. 1985/86:3, s.
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40). Väsentliga samhällsintressen ansågs vara bostadsförsörjning, närhet mellan
arbetsplatser och bostäder samt rekreationsintressen.
När Miljöbalken infördes 1999 flyttades bestämmelserna direkt över från
naturresurslagen nästan helt oförändrat och det är de bestämmelserna som
kommuner idag måste följa i deras kommunala planering gällande frågan om
byggande på jordbruksmark.
Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap 4 § finns, som denna kunskapsöversikt har
redovisat, till för att kommunerna ska ta hänsyn till att ”det planerade” ses i ett
långsiktigt perspektiv, och att resurserna därigenom hushålls gentemot kommunens
behov av att växa med bostäder, verksamheter eller infrastruktur.
Det är tänkt att endast undantag ska godtas som väsentliga intressen och att den
generella riktlinjen/bestämmelsen ska fungera som ett skydd för jordbruksmarken.
Det betyder att kommuner som har intressekonflikter om markens användande
måste, i översiktsplanen, särskilt motivera vad som kan godtas som undantag för att
bebygga jordbruksmarken. Det gäller att pröva alternativa lokaliseringar och att
bestämma i vilka givna omständigheter som det är tillåtet att exploatera
jordbruksmark. Då tillämpas bestämmelserna enligt 3 kap MB 4 § som den var
tänkt.
Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunerna hanterar
hushållningsbestämmelserna om jordbruksmarken görs nedan en genomgång och
analys av de utvalda översiktsplanerna för att försöka utläsa hur kommunerna
resonerar i frågan och därmed försöka svara på hur de förhåller sig till
bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken (1998:808).
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3. EMPIRI OCH ANALYS
3.1 Presentation av regionens förutsättningar – befolkningsökning och
tätorttillväxt
I Skåne ökade invånarantalet mellan 1800-1900 med 140 %. Mellan 1900-2000
ökade befolkningen med 80 %. Befolkningsökningen skedde till stor del i tätorter
och jordbruksmark togs i anspråk för byggande av bostäder, arbetsplatser, service,
produktion, kommunikationer, arealer till trafikleder, flygplatser mm. (Länsstyrelsen,
2001)
Mellan 1962 till 2000 fördubblades tätortsarealen i Skåne. Under samma period
minskade den mest högvärdiga jordbruksmarken i Skåne med 130 000 ha. Sett
utifrån ett nationellt perspektiv har den mest högvärdiga åkermarken under perioden
1962-2000 minskat med ca 7 %. (Länsstyrelsen, 2001)
Under 1950-, 1960- och 1970-talen exploaterades en stor andel högvärdig
jordbruksmark i Skåne då det skedde omfattande tätortsexpansioner. Stor andel
jordbruksmark bebyggdes med villaområden eller med storskaliga verksamhetsoch flerbostadshus. Under 1980-talet och 1990-talet skedde en viss tillbakagång då
man började förtäta istället, och därför skedde en relativt liten exploatering av
jordbruksmark. Den ökade tätorttillväxten i början på 2000-talet har resulterat i ökad
exploatering av jordbruksmark. (Jordbruksverket, 2006)

Tätortsutveckling 1980-2005. Källa: Strukturbild Skåne, Region Skåne.
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3.2 Analys av översiktsplaner
I denna del görs en genomgång och analys av åtta översiktsplaner: Malmö
kommun, Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Lomma kommun, Burlövs
kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Vellinge kommun.
Urvalet av kommunerna baseras på att de är kommuner som har högvärdig
jordbruksmark, och att de är kommuner som har en växande befolkning med en stor
bostadsefterfrågan.
Mall för redovisning av analysen är enligt följande:
1. Första punkten samlar kommunens övergripande strategier. Under denna rubrik
fastställs dels vilken övergripande ställningstagande som kommunen har, samt i
vilka sammanhang – och hur - som jordbruksmarken beskrivs.
2. Andra punkten undersöker hur kommunerna tolkar och tillämpar bestämmelserna
om jordbruksmark som enligt 3 kap 4 § Miljöbalken lyder:
”(…) Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk. (…) ” (3 kap 4 § Miljöbalken)

3. Tredje punkten är en analys utifrån ovan insamlad empiri hur kommunerna
förhåller sig de två paradigmen ”miljö” och ”planering” eftersom Miljöbalken har ett
tydligt bevarandeperspektiv och samtliga kommuner ligger i en region som har ett
extremt stort tryck och efterfrågan på bostäder.
Analysen redovisas kommunvis med respektive översiktsplan. Den redovisas under
rubrikerna som baseras på frågeställningarna:
•
•
•

Övergripande strategier/Resonemang: Vilken övergripande syn har
kommunerna på jordbruksmarken i den kommunala fysiska planeringen?
Utbyggnadsplaner på jordbruksmark: Hur hanteras Miljöbalkens
bestämmelse som finns I 3 kap § 4 i den fysiska planeringen?
Miljö- och planeringsparadigmen: Hur visar sig skillnaderna mellan ”miljöoch planparadigmen” i den fysiska planeringen och framförallt då det gäller
hur kommunerna mellan av bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken?
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3.2.1 Lunds kommun
3.2.1.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
I översiktsplanen tar kommunen upp att fram till 2050 ska dess befolkningsantal
växa med 90 000 personer. För att möta denna prognostiserade befolkningstillväxt,
som är en kraftig sådan med tanke på invånarantalet nästan ska fördubblas, är
utgångspunkten för framtida utveckling att den goda jorden ska hushållas. (Lunds
kommun, 2010) Den centrala strategin är således att förtäta, för att ”minska
anspråken på åkermark”. (Lunds kommun, 2010, s. 17)
Vid granskning av översiktsplanen blir det just tydligt att kommunen lägger stor vikt
vid att betona ett skydd och bevarande av jordbruksmark. Det upplevs att
kommunen anser att frågan om hushållning av jordbruksmarken är särskilt viktig, då
de bland annat redovisar en tabell med hur mycket jordbruksmarksanspråk som ska
tas på den totala andelen jordbruksmark, från klass 4 och uppåt.
Det finns således en uttrycklig idé om att inte bygga på jordbruksmark, och skälen
till detta presenteras vid flera olika i översiktsplanen. (Lunds kommun, 2010)
Bland annat beskrivs jordbruksmarken i flera olika sammanhang som av betydelse
för ett hållbart samhälle, för livsmedelsproduktion och för ett konkurrenskraftigt
jordbruk. Kommunen lyfter bland annat upp den globala aspekten med att
efterfrågan på livsmedelsförsörjning kommer att öka i takt med att jordens
befolkning ökar och att det därför ”generellt allt viktigare att hushålla med
odlingsmarken.” (Lunds kommun 2010, s.21)
Kommunen betonar även hållbarhetsaspekterna på så sätt att ”den ekologiska
dimensionen utgör ramverket och den nödvändiga förutsättningen för all annan
utveckling. Det är därför viktigt att hushålla med marken, i synnerhet den
högvärdiga jordbruksmarken. ” (Lunds kommun, 2010, s.3)
Kommunens målsättning framhålls vara att ”värna i synnerhet den bästa
jordbruksmarken mot ingrepp som försämrar möjligheterna att långsiktigt bedriva ett
konkurrenskraftigt jordbruk.” (Lunds kommun, 2010, s. 118, min understrykning)
I översiktsplanen hanteras intressekonflikten mellan att hushålla med den goda
jorden och att planera för en i övrigt klimatsmart bostadsutbyggnad”genom att ju
högre klass på jordbruksmarken, desto högre krav på bra kollektivtrafik och täthet i
den tillkommande bebyggelsen”. (Lunds kommun, 2010, s.10)
En central strategi för att hushålla med den goda jordbruksmarken är således att
förtäta. Eftersom kommunen har en så pass stor befolkningsprognos menar de att
detta inte är tillräckligt; värdefull jordbruksmark kommer att tas i anspråk och när
detta ”måste ske” är det genom en markeffektiv utbyggnad i stations- och
hållplatsnära lägen. Detta kan tolkas som att kommunen vill skydda marken så långt
som det är möjligt men att då det råder ett stort befolkningstryck på marken kommer
man ändå bebygga denna. (Lunds kommun, 2010)
Kommunen definierar god hushållning med att det är då ”kommunen inte tar mer
mark än nödvändigt i anspråk” och att den mest bördiga jordbruksmarken i
kommunen sparas, vilket är runt Lund. (Lunds kommun, 2010, s.48) Österut sjunker
produktionsförmågan till 4-6 på skalan. (Lunds kommun, 2010)

3.2.1.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Kommunen motiverar planerad ändring av markanvändningen på jordbruksmark
med att det är för att tillfredsställa det stora bostadsbehovet och för att de
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planerade förändringarna skulle ge ”ringar på vattnet” i ett regionalt perspektiv.
(Lunds kommun, 2010)
Det är totalt 1730 hektar jordbruksmark som planeras att tas i anspråk. Av dessa är
1225 ha i klass 8 - 10.
När jordbruksmark tas i anspråk menar kommunen att detta ska ske i stationsnära
och kollektivtrafiknära lägen. En markeffektiv strategi ska även tillämpas, där marken
ska bebyggas efter höga exploateringstal. Kommunen nämner även att de
använder sig av den s.k. balanseringsprincipen och kompensation vid
jordbruksmarkbortfall. (Lunds kommun, 2010)
Kommunen har som strategi att bygga på sämre mark och därmed spara den allra
bördigaste. ”Undantaget” till bevarandet av högvärdig jordbruksmark redovisas
vara de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS då deras närhet till staden
”bedöms ge sådana utvecklingsmöjligheter för kommunen att markanspråket kan
motiveras.” (Lunds kommun, 2010, s. 36) Vidare menar kommunen att de två nya
forskningsanläggningarna kommer “att befästa Lunds ställning inom högre
utbildning och forskning på europeisk nivå” (Lunds kommun, 2010, s. 36) och ”dess
betydelse för den framtida utvecklingen i Lund och regionen kan knappast
överskattas.” (Lunds kommun, 2010, s. 36)
Mellan de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, som båda byggs på
högvärdig jordbruksmark, planeras en helt ny stadsdel växa fram. Mellan MAX IV
och ESS ska stadsdelen Brunnshög länka samman den befintliga staden med
anläggningarna. Stadsdelen planeras för 40 000 boende och sysselsatta med ett
markanspråk på totalt 250 hektar jordbruksmark. Jordbruksmarken är klassad
mellan 8 och 10. För att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen har man valt att
ringa in tre ledord för projektet: minimera klimatpåverkan, maximera upplevelser och
balansera den goda jorden. (Lunds kommun, 2010)
Genom att bygga stadsdelen markeffektivt och ha högt uppsatta klimatmål, som
syftar till att göra Brunnshög till ett europeiskt föredöme i hållbarhetsfrågor, menar
kommunen att dessa insatser motiverar jordbruksmarksanspråket. (Lunds kommun,
2010)
Kommunen lyfter upp att den planerade utbyggnaden tar mycket mark i anspråk
och då endast högvärdig jordbruksmark. Kommunen presenterar avvägningar
mellan jordbruksmarkens bevarande och kommunens stora ”utvecklingsmöjligheter”
både i ett regionalt och internationellt perspektiv och gör således en avvägning där
ett bevarande av jordbruksmarken för stå till sidan för exploatering eftersom det
anses ge regionala effekter som kan sprida med sig positiv tillväxt för andra
kommuner.
En prioritering av bostadsbyggandet planeras främst att ske utanför Lund, enligt
översiktsplanen. Den planerade Simrishamnsbanan förväntas ge sådana positiva
effekter för mindre tätorter som Dalby, Veberöd, Södra Sandby och Genarp.
Tätorterna motiveras att byggas ut på grund av sina goda förutsättningar med
närhet till Lund och den nya stadsdelen Brunnshög. Detta är alla områden som har
bra jordbruksmark, om än inte i klass 8-10. Jordbruksmarksanspråket på tätorterna
utanför Lund motiveras även här med att betona den regionala tillväxten.
Kommunen menar att om man planerar väl kan man fördela bostadstrycket till
kommuner som inte har samma stora tryck som de sydvästra kommunerna. Därför
blir beslutet att bebygga viss jordbruksmark legitimt eftersom det då sprider ut
tillväxt till mindre kommuner. Kommunen betonar att det är viktigt med en:
” (…) spridning av exploateringstrycket från sydvästra Skåne. Genom en kraftfull
satsning på möjlig utbyggnad av bostäder och företagande i Dalby och Veberöd
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och utbyggnad av Simrishamnsbanan för tågtrafik samt Lundalänken till Dalby, så
bidrar kommunens planering till att skapa en utvecklingsaxel österut som kan få
positiva effekter för Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner.” (Lunds

kommun, 2010, s.11)

3.2.1.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Eftersom Lunds kommun har som övergripande mål att växa med 930 bostäder per
år under en 40-års period krävs det en stor satsning på bostadsbyggande (Lunds
kommun, 2010). I dagsläget (2013) råder det dessutom bostadsbrist. Det kan
uppfattas som att Lunds kommun gärna önskar ett starkt bevarande av
jordbruksmarken, då detta betonas flertalet gånger i översiktsplanen, men ser man
till exempelvis planeringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt
Brunnshögsområdet och tätorternas utveckling, skiftar resonemangen till att betona
vikten av tillväxt och att satsa på en stark forskningsprofil. Man kan säga att Lunds
kommun rör sig emellan de två ”paradigmen” men att kommunen lutar mer åt
”planeringsparadigmet”.
Att kommunen har en prioriteringsordning över markens klassning visar att det finns
ett visst avvägningstänk där man använder sig av den minst värdefulla marken, och
därmed legitimerar att det är acceptabelt att bygga där, eftersom man sparar bättre
marker. Följande citat visar ett resonemang som bottnar i både ”paradigmen”, dels
att jordbruksmarken generellt måste skyddas, men att ett specifikt skydd gäller
framförallt den allra bästa marken i kommunen: ” (…) odlingsmarken (måste)
värnas, särskilt den bördigaste jorden klass 8-10 i den västra delen av kommunen.”
(Lunds kommun 2010, s.21, min understrykning)
Kommunen pekar även ut forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som så pass
viktiga regionala och internationella projekt att detta väger över ett bevarande av
jordbruksmark. När bostadsförsörjning diskuteras motiveras det inte lika tydligt
varför just jordbruksmark måste tas i anspråk för detta ändamål, däremot betonar
kommunen att genom att göra vissa åtgärder (möjliggöra Simrishamnsbanan) kan
andra kommuner dra nytta av Lunds kommuns tillväxt.

3.2.2 Burlövs kommun
3.2.2.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
När jordbruksmarken beskrivs betonas den som betydelse för framtida
matförsörjning. Det handlar också om att stärka kontakten mellan landsbygden och
staden. Kommunen menar att jordbruksmarken är viktig för pedagogiska aspekter
och att man kan stärka kopplingen mellan stad och land om man satsar på
stadsnära odling. (Burlövs kommun, 2012)
Ställningstagandet om jordbruksmarken redovisas i följande citat:
”Utifrån synen att jordbruksmarken är en av de viktigaste resurserna för
matproduktionen i Sverige tar kommunen ställning för att bevara densamma i
området mellan Stockholmsvägen och Sege å.” (Burlövs kommun, 2012, s. 83)
Förkortat kan man säga att kommunen väljer att skydda ett visst
jordbruksmarksområde som strategi för bevarande av kommunens
jordbruksmarksarealer. Strategin presenteras som att man tillåter att bebygga
jordbruksmark endast om den redan är planlagd eller om den är stationsnära. Då
skyddas och bevaras kommunens bästa jordbruksmark, som finns mellan Sege å
och E22:an: ”(m)ed detta resonemang sparas den rika jordbruksmarken söder om
Stockholmsvägen för framtiden.” (Burlövs kommun, 2012, s. 182)
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3.2.2.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Med översiktsplanens förslag kommer 83 ha jordbruksmark få ändrad
markanvändning, varav drygt tre fjärdedelar byggs inom stationsnära lägen och
drygt en fjärdedel för rekreationsändamål. Detta motsvarar 11% av kommunens
markareal. (Burlövs kommun, 2012)
Burlövs kommun är liten till ytan och har därmed inte mycket mark att växa på.
Därför menar kommunen att planerad utbyggnad främst ska ske vid Burlövs och
Åkarps tågstationer och att utbyggnaden ska vara markeffektiv, för att spara
jordbruksmark. Kommunen lyfter upp att man använder sig av höga exploateringstal
för att spara de få grönområden som finns och för att spara på jordbruksmarken.
(Burlövs kommun, 2012)
Kronetorpsområdet och Östra Dalslundsområdet kommer att ta jordbruksmark i
anspråk för utbyggnad av bostäder. Jordbruksmarken är klass 10 (av 10).
Här har kommunen gjort en första avvägning mellan ett område
(Kronetorpsområdet) och ett annat (söder om Stockholmsvägen).
Kronetorpsområdet är klassat allra högst enligt klassificeringsskalan, det är den
bästa i avkastningsförmåga som finns i landet men på grund av att området ligger
stationsnära är den marken, enligt kommunen, berättigad att ändå tas i anspråk för
bostadsutbyggnad. På så sätt kan annan värdefull jordbruksmark – d.v.s. området
söder om Stockholmsvägen- sparas.
Andra resonemang som kommunen för när det gäller utbyggnad av
Kronetorpsområdet är att de menar att fler människor inom en snar framtid kan
bosätta sig attraktivt och stationsnära i kommunen och att fler företag och
verksamheter kommer att kunna etablera sig i kommunen. Området bedöms också
ge kommunen ett socialt- och ekonomiskt lyft. (Burlövs kommun, 2012)
De mindre bra aspekterna som kommunen lyfter upp är att: ” (…) jordbruksmark
(klass 10) i Kronetorpsområdet inte längre (kommer) att kunna odlas, viss
jordbruksmark kommer att bli irreversibelt exploaterad och därmed tappa sitt värde
som åkermark.” (Burlövs kommun, 2012, s. 193) Kommunen väger därmed tillväxt
högre än bevarande och fortsatt bruk av jordbruksmarken.
Med bakgrund av dessa avvägningar tar kommunen en slutlig ställning för att
exploatera området genom motiveringen att: ”(o)mrådet bedöms vara av vikt att
exploatera för att klara regionens bostadsbehov, erbjuda stationsnära bebyggelse
inom en snar framtid, men även för att minska barriäreffekterna mellan Arlöv och
Åkarp.” (Burlövs kommun, 2012, s. 185)
Kommunen motiverar ställningstagandet bland annat genom att sätta det i ett
regionalt perspektiv, där de menar att om de inte tar ställning för att exploatera
jordbruksmarksområdet innebär det att annan jordbruksmark i omgivande
kommuner som har sämre förutsättningar (exempelvis att kollektivtrafiknära lägen
saknas) exploateras för att följa det regionala prognostiserade årliga bostadsmålet
på 5000 lägenheter per år. (Burlövs kommun, 2012) Frågan är dock om andra
kommuner resonerar på samma sätt.
Östra Dalslund är ett obebyggt jordbruksmarksområde (klass 10) som kommunen
planerar att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. Kommunen motiverar byggandet
enligt följande citat: ”Utbyggnad av Östra Dalslundsområdet (…) följer kommunens
ambition om att förtäta och nyetablera i stationsnära lägen för att rikta
bostadsutvecklingen kring det hållbara resandet. (…) Detta medför att lite värdefull
jordbruksmark (i huvudsak klass 10) kommer att tas i anspråk för bebyggelse.”
(Burlövs kommun, 2012, s. 191)
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Återigen lyfter kommunen upp att det är på grund av det stationsnära läget som det
är acceptabelt att bygga på klass 10 jordbruksmark eftersom detta bidrar till ”det
hållbara resandet”. (Burlövs kommun, 2012, s. 191)

3.2.2.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Kommunens planerade befolkningsökning är 400 personer per år (till 2030). Dagens
(2012) invånarantal på ca 17 000 personer beräknas bli drygt 24 000 år 2030. Det
kommer att kräva en omfattande bostadsbyggande och kommunen är liten till ytan.
Argumentationen som Burlöv kommun använder handlar mycket om att olika
utbyggnadsstrategier baseras på att man ska spara jordbruksmark.
Det uppfattas som att kommunen menar att det är acceptabelt att bebygga
jordbruksmark så länge det inte är den som ligger söder om Stockholmsvägen.
Detta är ett resonemang som härleds om ett totalt skydd av en specifik plats, att
prioritera annan mark framför annan. I detta fall gäller jordbruksmarken dock klass
10 mot klass 10 mark, som fortfarande är den allra bästa som finns i Sverige.
Däremot menar kommunen att om man inte bebygger de av kommunen utpekade
jordbruksmarksområdena så kommer andra kommuner i sydvästra Skåne med
sämre förutsättningar (det vill säga; som inte har goda kollektivtrafikförbindelser)
troligtvis bebygga jordbruksmark för att möta det prognostiserade årliga regionala
bostadsbehovet. Därför menar kommunen är det bättre att de tillåter
ianspråktagande av jordbruksmark i deras kommun som har ett bättre
kollektivtrafikläge.
Att marken söder om Stockholmsvägen bevaras helt och hållet innehar
”miljöparadigmets” synsätt om ett absolut bevarande. I och med att kommunen
bevarar denna mark blir det legitimt att bebygga den andra utan att överväga de
negativa konsekvenserna av att bruka för mycket av kommunen jordbruksmark i det
övergripande generella perspektivet. Det är en avvägning som görs i och med att
man väljer att spara ett område gentemot att bebygga andra.
Kommunen resonerar vid den praktiska tillämpningen tydliga avvägningar mellan
bostadsförsörjning och nya arbetstillfällen, där dessa väger tyngre än ett bevarande
av jordbruksmarken.

3.2.3 Staffanstorps kommun
3.2.3.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
Syftet med översiktsplanen för Staffanstorps kommun är att möjliggöra en
fördubbling av befolkningen inom de närmsta trettio åren. Det lyfts fram att dess
strategiska vision är att förtäta inom befintliga områden, ha en markeffektiv
användning och exploatera nära spårbunden kollektivtrafik, för att på så sätt
möjliggöra god hushållning med jordbruksmark. (Staffanstorps kommun, 2011).
Kommunen tar dock upp att tillväxten endast är möjlig om man exploaterar
högvärdig jordbruksmark. Åttio procent av den totala markarealen i Staffanstorp
kommun består av jordbruksmark. (Staffanstorps kommun, 2011)
Jordbruksmarken lyfts upp i översiktsplanen som viktig för både mat- och
elförsörjning i ett långsiktigt perspektiv. Jordbruksmarken beskrivs även som en
ändlig resurs. (Staffanstorp kommun, 2011)
I översiktsplanen finns en medvetenhet om att det är en av de allra bästa
jordbruksmarkerna som planeras att bebyggas. Därför använder de sig av en
strategi som innebär att omfattningen av exploateringen kan begränsas om man har
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en hög exploateringsgrad i centrala lägen och denna exploateringsgrad sjunker
sedan ju längre bort från centrum man kommer. Längst bort från centrala lägen är
exploateringsgraden således som allra lägst. (Staffanstorp kommun, 2011)
Detta kan tyckas vara motsägelsefullt eftersom kommunen då tillåter för större
utbredning på jordbruksmarken, samtidigt som de betonar vikten av att bevara
jordbruksmarken för framtida behov.

3.2.3.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Totalt sett planerar kommunen att bygga ut 8000 bostäder.
Exploatering av jordbruksmark planeras att ske i anslutning till tätorterna
Staffanstorp och Hjärup, samt i byarna Kyrkheddinge och Nordanå, enligt
översiktsplanen. Totalt sett kommer 700 ha högvärdig, (klass 9-10) jordbruksmark
tas i anspråk. Detta är drygt 8 % av den totala jordbruksmarksarealen. (Staffanstorp
kommun, 2011)
Det som planeras är bland annat en utbyggnad av en spårväg från Staffanstorp
vilket kommer att ta jordbruksmark i anspråk. Översiktsplanen redovisar att detta
kommer att få en negativ påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden.
Utbyggnaden kommer även, lyfter kommunen upp, ” (…) bidra till en ökad
fragmentering av odlingslandskapet.” (Staffanstorps kommun, 2011, s. 85).
Kommunen menar dock att planerna på spårvägen kommer att medföra positiva
konsekvenser bland annat genom att ett hållplatsläge skapas i Gullåkra by.
(Staffanstorps kommun, 2011) Det upplevs således som att kommunen lägger stor
vikt av att beskriva de negativa aspekterna av utbyggnaden men gör sedan
bedömningen att de positiva konsekvenserna (som här redovisas vara en till
hållplats vid Gullåkra by) väger över ianspråktagandet av jordbruksmarken vilket
skulle dels påverka kulturmiljölandskapet och påverka odlingslandskapet negativt.
De planerade utbyggnaderna av Staffanstorp och Hjärup motiveras med att
närheten till (planerad utbyggnad av) stations- och kollektivstrafiklägen gör orterna
långsiktigt hållbara. (Staffanstorp kommun, 2011) Här gör kommunen bedömningen
att exploatering av jordbruksmark väger tyngre än att bevara den, på grund av att
marken ligger i (framtida) stationsnära lägen.
Utbyggnad på jordbruksmark utanför tätort planeras även norr om Hjärup. I
översiktsplanen betonas att utbyggnaden kommer att ske i anslutning till redan
befintliga bostadsområden. Nedan redovisas ett resonemang som kommunen för
om utbyggnaden på jordbruksmark:
”Exploateringen medför boendemöjligheter på landsbygden. (…) Utbyggnaden leder
till att det öppna stråket med jordbrukslandskap mellan Hjärup och Lund delvis
bebyggs. Gränsen mellan Lund och bebyggelsegrupperna i Staffanstorp riskerar att
bli otydligare. (…) De planerade bostadsområdena har nära till Lunds stadsbusstrafik.
Kollektivtrafikförsörjningen är trots detta bristfällig och de boende kommer att vara
huvudsakligen bilberoende för att nå service och arbetsplatser.”
(Staffanstorps kommun, 2011, s. 73-77)

Kommunen beskriver här att utbyggnaden möjliggör landsbygdsboenden men
däremot påverkas landskapet mellan Lund och Hjärup negativt. Kollektivtrafiken
kommer heller inte att förbättras vilket kommer bidrar till större bilanvändning för
invånarna. Ändå väger en utbyggnad på jordbruksmarken tyngre än ett bevarande.
Nya vägdragningar planeras att dras som förenar Hjärup med de större vägarna
E22:an, 108:an, 103:an, E6 :an. Detta kräver jordbruksmark för att bygga ut flera
vägsträckningar. Kommunen menar att ”(d)en förbättrade tillgängligheten till det
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övergripande trafiknätet ger förutsättningar för en minskning av trafiken på befintliga
vägar och en förbättrad boendesituation.” (Staffanstorps kommun, 2011, s. 73-77)
Där gör kommunen avvägningen att en bättre boendemiljö kommer med bättre
tillgänglighet och mindre belastning på befintliga vägar, även om detta kommer att
ta högvärdig jordbruksmark i anspråk.
Samtidigt menar kommunen att ”(e)n utbyggnad av nya vägar ger en bättre
tillgänglighet för bil och ökad attraktivitet för biltrafik vilket leder till ökad biltrafik
totalt. Nya vägar och trafikplatser kommer att ta jordbruksmark i anspråk och bidra
till en ökad fragmentering av odlingslandskapet. De nya vägarna och trafikplatserna
kan även innebära en negativ påverkan på landskapsbilden.” (Staffanstorps
kommun, 2011, s. 73-77) Bättre tillgänglighet för bilen och ökad attraktivitet för
biltrafik väger här tyngre än att ett bevarande jordbruksmark.
I närheten av de större tätorterna Staffanstorp, Hjärup och Kyrkheddinge planeras
ett verksamhetsområde som tar ca 200 ha jordbruksmark i anspråk. Kommunen
resonerar här att samtliga utbyggnadsområden ligger i närheten av vägnät ”vilket
ger god tillgänglighet.” (Staffanstorps kommun, 2011, s. 74)
Vidare menar kommunen att ”(g)enom en förbättrad möjlighet till etablering av
företag i kommunen kan antalet arbetstillfällen öka, med positiva såväl ekonomiska
som sociala konsekvenser för kommunen. Detta beror dock på vilken typ av företag
som etableras. Stora ytkrävande lagerverksamheter innebär få och inte
nödvändigtvis fler arbetstillfällen jämfört med dagens jordbruksverksamhet.
Framtidens kommun påpekar vikten av att ge klara förutsättningar för vilka typer av
företag som är lämpliga på olika ställen.” (Staffanstorps kommun, 2011, s. 74) Här
menar kommunen att det är av betydelse att bestämma vilken typ av verksamheter
som får ske var, då detta spelar roll för hur många arbetstillfällen det kan ge.
Kommunen väger här mellan om ianspråktagandet ger mer arbetstillfällen inom
etablering av nya företag (på jordbruksmark) eller om det ger ”samma antal
arbetstillfällen” inom den jordbruksverksamhet som idag finns på den utpekade
marken. Här upplevs det som att kommunen menar att så länge som det ger mer
arbetstillfällen än jordbruksverksamheten så är det motiverat att bebygga marken.

3.2.3.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Som utvecklingsstrategi har Staffanstorp i översiktsplanen en illustration över hur
kommunen ska växa. Visions- och huvudstrategin redovisar att det som styr
markanvändningen är närheten till spårbunden kollektivtrafik. Bostäder, service och
verksamheter ska således placeras i närheten av kollektivtrafiken för att nyttja
marken mest effektivt. Avståndet till kollektivtrafiken ska vidare avgöra vilken
bebyggelse som föreslås. (Staffanstorps kommun, 2011)
Som ovan redovisat har kommunen några tydliga strategier för hur de tänker sig att
jordbruksmarken ska hushållas. Strategin att ju närmare centrum det är, ju högre är
exploateringsgraden.
Man kan tolka det som att kommunen lutar mer åt ”planeringsparadigmet” eftersom
man inte beskriver några absoluta sätt att skydda jordbruksmarken utan gör istället
en avvägning som handlar om effektivt markutnyttjande i centrala lägen. Däremot så
reflekterar inte kommunen över att det då istället blir ett större omfång på
ianspråktagandet av jordbruksmarken.
Kommunen betonar vikten av att få in företag och möta den efterfrågan som finns på
villabostäder och därmed kan det tolkas som att kommunen menar att det är
acceptabelt att bebygga jordbruksmark så länge det bidrar till tillväxten. Det är en
avvägning som görs som tydligt kan härledas till ”planeringsparadigmet”.
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3.2.4 Kävlinge kommun
3.2.4.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
Kommunen gör ställningstagandet att ”(b)rukningsvärd jordbruksmark utanför
tätorternas expansionsområden ska så långt möjligt skyddas från exploatering eller
fragmentering som försvårar framtida brukande av marken.” (Kävlinge kommun,
2010, s. 110)
Kommunen beskriver jordbruksmarken som att det är ett speciellt landskap och
”stora öppna jordbruksmarker är ovanligt” och menar att det är viktigt att bevara
denna struktur och därmed inte bygga ihop byar eller tätorter. (Kävlinge kommun,
2010, s.45)
Kävlinge kommun betonar att det är genom att förtäta inom befintlig miljö som
utbyggnad på värdefull jordbruksmark kan begränsas. Målsättningen som
kommunen har är att bygga kollektivtrafiknära och att spara jordbruksmark genom
att bygga i befintliga områden och återanvända annan mark.

3.2.4.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Kommunens utveckingsstrategi är att förtäta inom befintliga tätorter och koncentrera
ny bebyggelse i stationsnära lägen. På så sätt anges det som huvudprincip att
byggande värdefull jordbruksmark kan begränsas i viss mån. Kävlinge kommun
planerar för en stor befolkningsökning med en befolkningstillväxt på 1,5% per år.
Från dagens ca 28 000 invånare beräknas 35 000 personer bo i kommunen år 2025.
(Kävlinge kommun, 2010) Om kommunen ska nå den prognostiserade
befolkningstillväxten behövs mer mark än vad som finns inom befintlig
bebyggelse;”(d)ärför ianspråktas ändå god jordbruksmark för bostads- och
verksamhetsutbyggnad” (Kävlinge kommun, 2010, s. 130)
Det är totalt 550 hektar jordbruksmark som planeras att tas i anspråk vilket
motsvarar 6-7 % av kommunens totala markareal.
(Kävlinge kommun, 2010)
Kommunen menar vidare att ”hållbarhetsaspekterna har varit det som har varit
vägledningen vid prioriteringen av aktuella utbyggnadsområden” och för att ”så
långt som möjligt hushålla med jordbruksmarken” har utbyggnadsområden hög
exploateringgrad för att minska markanspråket. (Kävlinge kommun, 2010, s. 128)
Femtio hektar jordbruksmark av klass 6-10 planeras att bli verksamhetsområden i
norra Löddeköpinge, södra Hofterup och vid nordvästra infarten till Kävlinge.
Utbyggnaden motiveras med att ”(k)ommunen vill stötta näringslivet”. (Kävlinge
kommun, 2010, s.138)
Fördelen framhålls vara att området har ”god tillgänglighet från motorvägen och
bedöms lämpligt för stora till mellanstora industriföretag.” (Kävlinge kommun, 2010,
s.138) Däremot lyfts det upp att för att begränsa jordbruksmarksanspråket är det
viktigt att ”utnyttja dessa områden så väl som möjligt”. Som exempel används att
”ytkrävande lagerverksamheter i ett våningsplan bör undvikas.” (Kävlinge kommun,
2010, s.138)
Ett annat verksamhetsområde ligger i Löddeköpinge som har jordbruksmark klass
8-9. Här lyfter kommunen upp att ”ett ökat antal arbetsplatser, boende nära höga
rekreationsvärden vid Lödde å, avlastning i trafiken genom ombyggd väg 1137”.
Nackdelen som lyfts upp är att 60 ha jordbruksmark tas i anspråk, samt 120 ha som
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utredningsområde. (Kävlinge kommun, 2010)
En ny väg mellan Kävlinge och Löddeköpinge planeras också att anläggas på
värdefull jordbruksmark (klass 6-10). Kommunen menar att ”de vinster som en ny
väg innebär vad gäller säkerhet, framkomlighet och boendemiljö bedömer
kommunen överväger ianspråktagandet av jordbruksmarken.” (Kävlinge kommun,
2010, s.138) Kommunen tillägger dock att vägsträckningen bör utformas så att ett
rationellt bruk av jordbruksmarken kan fortsätta. (Kävlinge kommun, 2010)
En större bostadsutbyggnad på jordbruksmark klass 7 planeras i Hofterup-Ålstorp
med totalt ca 200- 300 bostäder. De positiva aspekterna som här överväger ett
ianspråktagande av 70 ha jordbruksmark klass 7-8 är att det blir nya boende nära
attraktiva rekreationsområden, närhet till bussförbindelser samt cykelstråk till
Löddeköpinge. Förutom de 70 hektaren jordbruksmark utreds ytterligare 8 ha som
förslag till ytterligare bostäder. Den negativa aspekten som lyfts upp är att det tas
mycket jordbruksmark i anspråk. (Kävlinge kommun, 2010)
Norr om Kävlinge – Furulund planeras 1400 lägenheter i flerbostadshus byggas på
jordbruksmark klass 9-10. Dessa ska ha en hög exploateringsgrad. Kommunen
motiverar anspråket enligt nedan:
”Exploatering av detta område bedöms som acceptabelt hushållningsperspektiv till
följd av den höga exploateringsgraden och det stationsnära läget. (Resterande
åkermark som planeras för bostadsbebyggelse kommer troligen att exploateras
med småhusbebyggelse.)” (Kävlinge kommun, 2010, s.138)
Vidare anges som positiva effekter ett större kund- och serviceunderlag i Kävlinge
centrum, möjlighet till energieffektivisering och bostadsutbyggnad i stationsnära
läge.
Samtidigt som en av de positiva aspekterna anges vara att tidigare exploaterad
mark återanvänds ska ytterligare 80 ha jordbruksmark av klass 7-10 tas i anspråk.
Förutom dessa 80 ha kommer ytterligare 85 ha jordbruksmarksområden utredas,
efter år 2025 anges det att en ökning med 40 ha värdefull jordbruksmark kommer att
vara ett utredningsområde. (Kävlinge kommun, 2010)
Kävlinge kommun är en av få av de undersökta kommunerna som tar upp och
beskriver vad Miljöbalken 3 kap § 4 innebär. Kommunen redovisar innebörden av
bestämmelsen då ett kapitel om jordbruksmarken inleds. Dock lyfter kommunen inte
upp hur de tillämpar denna bestämmelse i sina utbyggnadsplaner. (Kävlinge
kommun, 2010)

3.2.4.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Kommunen betonar att jordbruksmarken ”så långt som möjligt” ska skyddas.
(Kävlinge kommun, 2010, s. 110) Jordbruksmarken beskrivs som en struktur som är
viktig att bevara. (Kävlinge kommun, 2010)
Kävlinge kommun är en av få kommuner som i översiktsplanen tar upp och förklarar
innebörden av Miljöbalkens hushållningsbestämmelser om jordbruksmark.
Kommunen menar att man begränsar exploatering av jordbruksmark genom att ha
strategin att förtäta på mark som tillhör nedlagda industrier i centrala Kävlinge.
Eftersom marken inte ”räcker till” för att möta den stora befolkningstillväxten kommer
utbyggnad också ske på jordbruksmark. (Kävlinge kommun, 2010)
Kommunen gör avvägningen att exploatera jordbruksmark på grund av de vinster
som det ger kommunen i form av boendemiljöer, framkomlighet och säkerhet.
Därmed har kommunen tagit ett förhållningssätt som kan förklaras genom
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”planparadigmet”.

3.2.5 Vellinge kommun
3.2.5.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
Cirka två tredjedelar av Vellinge kommuns markareal är jordbruksmark. Kommunen
betonar och lyfter upp landskapets karaktär som betydelsefullt för kommunen.
(Vellinge kommun, 2010)
Jordbruksbygden, menar kommunen, är deras betydelsefulla varumärke och
måste”förädlas och utvecklas” (Vellinge kommun, s.104). Förädlas för att dels
försörja kommunen med mat-, energi- och boendemöjligheter och utvecklas som
turistnäring. Kommunen föreslår en idé att skapa ”ett skånskt Toscana”. (Vellinge
kommun, 2010, s. 174)
För att bevara jordbruksmarken i ett långsiktigt perspektiv anses förtätning och
komplettering i tätorter vara en lämplig strategi. Man vill förhindra att nya bostadsoch bebyggelseområden tar ”alltför stor del av den viktiga brukande
jordbruksmarken”. (Vellinge kommun, 2010, s. 60)
I översiktsplanen delas kommunen upp i olika karaktärsområden.
Jordbrukslandskapet är ett ”område” där kommunen beskriver den som ”den goda
jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar” (Vellinge kommun, 2010, s. 142) och
menar att ”små gröna öar av bebyggelse ligger utspridda mitt på den öppna
bördiga slätten. Den goda jorden bevaras för att säkerställa framtida generationer
uppehälle.” (Vellinge kommun, 2010, s. 142)
Kommunen beskriver att ”med tanke på att kommunen också har starka
naturintressen handlar det om en avvägning både mellan olika allmänna intressen
och det bebyggelsetryck som fortsatt finns.” (Vellinge kommun, 2010, s.104) Det
kan således tolkas som att kommunen menar att det finns starka intressen av
bevarande av jordbruksmarken, bland annat på grund av dess identitet och
varumärke men att det även finns en stark vilja att tillåta ny bebyggelse på
landsbygden eftersom det finns en stor efterfrågan av bostäder. Kommunen
påpekar också att det är just villabebyggelse som efterfrågas. Det upplevs som att
kommunen lägger stor vikt vid att kunna erbjuda bostäder för den som efterfrågar
landsbygdsnära boende. (Vellinge kommun, 2010)

3.2.5.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
I översiktsplanen från 2010 beräknar kommunen att befolkningen kommer att växa
från dagens 33 300 till 40 650 personer år 2030 och sedan 50 500 personer år
2050. Kommunen anger i översiktsplanen en målsättning att växa med 1% av sin
befolkningsmängd per år. Strategin för att möta denna befolkningsutveckling är att
fortsätta bygga på den flerkärnighet som kommunen har, med förtätning och
komplettering i befintlig bebyggelse i de östra delarna av kommunen. Totalt ska
översiktsplanen ge möjlighet för 7500 bostäder. (Vellinge kommun, 2010)
Tätorternas kantzoner bebyggs i närheten av kollektivtrafik. Det är viktigt, enligt
översiktsplanen, att orterna inte tillåts växa ihop på grund av att säkra ”den fria
sikten som ger kommunens dess speciella karaktär”. (Vellinge kommun, 2010, s. 9).
Bostadsutbyggandet koncentreras därför bland annat till Höllviken, Ljunghusen,
Räng sand.
Den största ökningen, som översiktsplanen menar är i förhållande till dagens
situation, sker i Vellinge och bland jordbruksmarken i Arrie, Östra Grevie och Västra
Ingelstad. De tre samhällena tillhör ett karaktärsområde som benämns som ”byar
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växande robusta byar i backarna utmed järnvägen”. (Vellinge kommun, 2010, s.
142) Vidare menar kommunen att ”(f)örbättrad kollektivtrafik med nya
pågatågsstationer skapar förutsättningar för nytänkande och expansion i byarna
som ligger i bältet mellan järnvägen och den gamla landsvägen i randen till det
vackra böljande backlandskapet i öster.” . (Vellinge kommun, 2010, s. 142) Vid
beskrivningen finns en intilliggande illustration och det kan uppfattas utifrån bilden
att det är villabebyggelse som man planerar för.
Som ett exempel på utbyggnad på jordbruksmark planeras ett bostadsområde
kallat Herrestorp i Vellinges omnejd som beskrivs enligt följande citat: “Ett nytt
spännande bostadsområde med ett starkt gestaltningstema anpassat till den
lantliga miljön byggs i de östra delarna av Vellinge med utblick ut mot de öppna fria
jordbruksvidderna.” (Vellinge kommun, 2010, s. 179) Det är ca 100 villabostäder
som planeras bebyggas på jordbruksmark. (Vellinge kommun, 2010)
I ett annat karakärsområde återfinns Hököpinge, Gessie villastad och Gessie kyrkby
med tema att vara ”inbjudande byar mitt på slätten”. (Vellinge kommun, 2010, s.
142) Kommunen redovisar att ”(h)istoriska små kyrkbyar som utvecklas till att bli
inbjudande mindre bostadsorter med stark grön trädgårdsidentitet mitt ute på den
fira slätten med närheten till havet och strandängarna belägna utmed ett starkt
befintligt kollektivtrafikstråk.” (Vellinge kommun, 2010, s. 142) Byarna som ligger
”mitt på slätten” tillåts därmed växa på jordbruksmark för att bygga mindre
samhällen med ”trädgårdsidentitet”.
Annan utbyggnad på jordbruksmarken är bland annat ett nytt verksamhetsområde
vid Vellinge södra utmed E6:an, en ny utfart söderut mot E6:an, en ny öst-västlig
väg samt nya stadsdelar i norra och södra Vellinge. (Vellinge kommun, 2010)
Det upplevs som att kommunen lägger stor vikt vid att bygga bostäder som är
efterfrågade i kommunen, vilket är villabostäder. När olika utbyggnadsplaner
beskrivs problematiserar inte kommunen ianspråktagandet av jordbruksmarken utan
framför endast beskrivningar av respektive förslag.

3.2.5.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Kommunen påpekar att det i översiktsplanen finns två starka intressekonflikter – den
mellan att bevara naturintressen och tillgodose efterfrågan på bostäder. Kommunen
ligger dessutom i ett utsatt kustnära läge och översiktsplanen betonar just denna
”konflikt” mer än diskussionen om huruvida jordbruksmarken bebyggs.
Som skydd för jordbruksmarken nämner kommunen bland annat
landskapsbildskyddet.
Det tolkas dock som att kommunen lutar mer åt”planeringsparadigmet”
än”miljöparadigmet”. Intressena att exploatera och därmed göra (i denna
översiktsplan, otydliga) avvägningar, väger tyngre än ett skyddande av
jordbruksmarken.
Man vill förhindra att nya bostads-och bebyggelseområden tar ”alltför stor del av
den viktiga brukande jordbruksmarken”. (Vellinge kommun, s.104, min
understrykning)
Det kan tolkas som att Vellinge kommun menar att de prioriterar att tillåta expansion
på jordbruksmarken framför ett bevarande. Denna slutsats dras på grund av att
kommunen inte presenterar en speciell strategi för jordbruksmarkens bevarande
utan betonar endast betydelsen av densamma i sammanhang som varumärke och
typiskt karaktärsdrag för kommunen. Det kan nästan tolkas som att kommunen
tycker att bevarandet av jordbruksmarken främst är viktig av dessa skäl. Därför görs
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en tolkning att betydelsen av jordbruksmarken anses viktig för deras ”turistnäring”
men även för att bevara den på grund av dess attraktionskraft. Detta kan tyckas låta
motsägelsefullt. Likaså resonemanget om att kommunen betonar att landsbygden
ska tillgängliggöras och värnas.

3.2.6 Lomma kommun
3.2.6.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
Lomma kommun framhåller att jordbruksmarken är viktig i ett hållbarhetsperspektiv
och för att skapa en balanserad tillväxt. Kommunen menar att hållbarhet skapas
genom ”förtätning och hushållning med jordbruksmarken”. (Lomma kommun, 2010,
s. 27)
Kommunen menar att stor del av den planerade utvecklingen kommer att ske
genom återanvändning av mark samt förtätningar. Vidare menar kommunen att god
hushållning med jordbruksmarken kan ske med en hög bebyggelsetäthet. (Lomma
kommun, 2010)
Odlingslandskapet beskrivs som av betydelse för kommunens attraktionskraft då
dess öppna landskap står för mycket av kommunens speciella karaktär. (Lomma
kommun, 2010) Kommunen presenterar också en karta som visar på var gränserna
för de olika klassificeringsgränserna går. (Lomma kommun, 2010)
Lomma kommun har som ställningstagande att i ”möjligaste mån ska exploatering
av den högvärdiga jordbruksmarken undvikas.” (Lomma kommun, 2010, s. 56)
Ett tillskott av bostäder utanför tätorterna ”bör undvikas såvida det inte finns
synnerliga skäl för denna” (Lomma kommun, 2010, s. 43) Kommunen menar vidare
att ”där som är möjligt” bör inte marken bebyggas i en utbredd struktur. Det handlar
dels om att den nya bebyggelsen kan ”påverka möjligheterna att driva ett effektivt
jordbruk” som att den nya bebyggelsen påverkar landskapsbilden negativt. (Lomma
kommun, 2010, s. 43)
Översiktsplanen anger att den är ”mycket restriktiv mot ny bebyggelse på
landsbygden om det inte finns en direkt koppling till jordbruksnäringen.”(Lomma
kommun, 2010, s. 29)
Kommunen menar att det i denna översiktsplan inte finns några nya utpekade
utbyggnadsområden för bostäder på jordbruksmark då ”Lomma kommun är en
mycket attraktiv kommun att bo i men kommunen ser ett behov av att minska
utbyggnadstakten (…)”. (Lomma kommun, 2010, s.2) Kommunen gör därför ett
ställningstagande som betyder att de inte vill pressa en befolkningsökning utan
istället väljer att minska takten för expansion.

3.2.6.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Hälften av den planerade bebyggelsetillväxten ska ske i Lomma hamn. Dock menar
kommunen att marken ”inte räcker till för utbyggnadsmålet” inom befintlig
bebyggelse och därför tas värdefull jordbruksmark i anspråk. (Lomma kommun,
2010, s. 139) Detta sker i anslutning i Bjärred och Borgeby. (Lomma kommun, 2010)
Kommunen har som mål att växa med 200 personer per år. Detta ger ett totalt
invånarantal på 26 000 personer år 2030. Det är en tillväxt på ca 1 % per år. Ett
hundra bostäder per år planeras att byggas och denna siffra har, enligt
översiktsplanen, fastställts efter avvägningar mellan de olika intressena
”markutnyttjande, landskapsbild, bevarande av god åkermark och naturområden
mm”. (Lomma kommun, 2010, s. 64)
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Utbyggnad ska ske i det redan exploaterade hamnområdet, som förtätning inom
befintliga samhällen – eller i anslutning till sådana - men också exploatering på
jordbruksmark. Man vill dock undvika att bygga en utspridd bebyggelse för att inte
förstöra det öppna landskapets karaktär. Det är totalt 152 hektar jordbruksmark som
planeras att tas i anspråk vilket motsvarar 3,8 % av kommunens totala markareal.
(Lomma kommun, 2010)
Kommunen har som strategi att först färdigställa påbörjade utbyggnadsområden.
Det är främst inom centrala delar av Lomma.
I östra Borgeby byggs området klart (som byggs på jordbruksmark) och efter det
ger kommunen förslag om att tillåta en förlängning vid Borgeby, nordväst och öster
om. Slutligen ges ett förslag om att bebygga öster om Bjärred. (Lomma kommun,
2010)
Gällande miljömålet Ett rikt odlingslandskap beskriver kommunen att
”(ö)versiktsplanen har en huvudsaklig inriktning som stödjer uppfyllandet av målet.”
(Lomma kommun, 2010, s. 135) Vidare betonar kommunen att ”(j)ordbruksmark kan
komma att tas i anspråk för bebyggelse, men endast i anslutning till befintlig tätort
och i så liten utsträckning som möjligt.” (Lomma kommun, 2010, s. 135) Kommunen
syftar att uppnå målet genom att genomföra olika ” (…) informationsinsatser,
diskussioner med markägare osv.” (Lomma kommun, 2010, s. 135)

3.2.6.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Efter en genomgående granskning av översiktsplanen för Lomma kommun görs
tolkningen att kommunen har en stark miljöprofil och diskuterar utveckling med
fokus att bevara jordbruksmarken. Dels har kommunen inte pressat tillväxtmålet
utan väljer att faktiskt sänka bebyggelsetakten. Dels så lyfter kommunen vid
beskrivning av miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” upp att de anser att de kan nå
denna målsättning genom att lägga emfas vid att skapa en diskussion och
informera byggherrar och andra markägare, samt vid bygglovsgivning och
detaljplanering följa riktlinjerna som återfinns i kommunens naturvårds- och
kulturmiljöprogram. (Lomma kommun, 2010) Därför görs tolkningen att kommunen
lutar åt miljöparadigmet då inga nya områden ”pekas ut” för bostadsbyggande samt
att kommunen väljer att sänka den tidigare utbyggnads- och tillväxttakten. På detta
sätt sticker Lomma kommun ut bland samtliga undersökta kommuner.

3.2.7 Helsingborgs kommun
3.2.7.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
I Helsingborgs kommuns översiktsplan beskrivs ett behov av att balansera
befolkningsutvecklingen. Den prognostiserade befolkningstillväxten är beräknad till
30 000 invånare inom de närmaste 25 åren (till 2035). De senaste två decennierna,
fram till 2010, har befolkningen ökat med 20 000 personer. (Helsingborgs kommun,
2010)
Den övergripande strategin för att möjliggöra tillväxten bygger vidare på
kommunens tidigare utvecklingsstrategi ”pilbilden”, som satsar på att bygga på
flerkärnighet. (Helsingborgs kommun, 2010)
Kommunen beskriver jordbruksmarken som ett miljökapital. (Helsingborgs kommun,
2010) Hushållning med jordbruksmark sker genom att förtäta och genomföra en
stadsförnyelse inom Helsingborg. Genom dessa strategier menar kommunen
bevaras det miljökapital som jordbruksmarken är. De planerade satsningarna på
bättre kollektivtrafik och stationsnära bebyggelse menar kommunen minskar den
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tunga trafiken och därmed ”miljöskulden”. (Helsingborgs kommun, 2010) Vidare
menar kommunen att man använder sig av strategin förtätning eftersom det ” (…)
innebär vinster för miljön eftersom vi hushåller med vår jordbruksmark (…)”.
(Helsingborgs kommun, 2010, s. 82)
Det genomgående temat för översiktsplanen är att ”(g)enom att prioritera
utbyggnad i stationsorter kan dessutom övriga delar av landsbygden med
högklassig jordbruksmark eller viktiga natur- och kulturvärden lämnas
oexploaterade.” (Helsingborgs kommun, 2010, s. 14)
De formulerade strategierna för att möta den framtida utvecklingen är således att
stärka i stationsnära lägen, växa resurseffektivt genom förtätning, arbeta utifrån ett
regionalt perspektiv på balans, bygga ut byar och samhällen på landsbygden så att
deras identitet och karaktär stärks samt möjliggöra komplement i befintlig
stadsbebyggelse. (Helsingborgs kommun, 2010)
Vidare planerar kommunen utifrån ett regionalt perspektiv för att få ett fokus på
”helheten”; hur kommunerna i nordvästra Skåne kan komplettera varandra med
både bostadsalternativ på landsbygden, samt i den urbana miljön. En av
strategierna är att bygga ut byarna på landsbygden där man menar att delar av
landsbygden kan lämnas oexploaterad om man utvecklar de byar som ligger i ett
kollektivtrafiknära läge. Men man vill heller inte att byar eller samhällen ska byggas
samman. (Helsingborgs kommun, 2010)

3.2.7.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
I Östra Ramlösa, med en jordbruksmark klassad till 8-9 (av 10) planeras marken
exploateras med ca 4000 lägenheter i olika bostadsformer (småhus, flerbostadshus,
service och verksamheter). Marken närmast planerad utbyggd kollektivtrafikstation
ska bebyggas tätt. Nedan citat visar på hur kommunen resonerar om utbyggnaden:
”På grund av läget direkt intill befintlig stadsstruktur och möjligheten att försörja
området med högkvalitativ kollektivtrafik prioriteras framtida bebyggelse högre än
bevarandet av jordbruksmark.” (Helsingborgs kommun, 2010, s. 67)
De mindre samhällena Ödåkra, Mörarp, Hittarp/Laröd, Påarp, Gantofta och Vallåkra
har alla utpekade utbyggnadsområden på jordbruksmark klassad mellan 8-10.
Kommunen menar att samtliga faller under kategorin att det på grund av det:
”stationsnära läget prioriteras framtida bebyggelse högre än bevarandet av
jordbruksmarken.” (Helsingborgs kommun, 2010, s. 69, s. 70, s. 71)
I Utvälinge (Vegeområdet) som ligger i norra Helsingborg menar kommunen att det
mellan stationen och det befintliga samhället kan skapas ett nytt stationssamhälle.
Den så kallade stationsbyn planeras att rymma ca 500 bostäder. Jordbruksmarken,
som området planeras att bebyggas på, är klassat mellan 6-10. (Helsingborgs
kommun, 2010) Avvägningen som görs redovisas här: ”På grund av närheten till
den kommande stationen prioriteras framtida bebyggelse högre än
jordbruksmarkens bevarande.” (Helsingborgs kommun, 2010, s. 72)

3.2.7.3 Miljö- och planeringsparadigmen
Helsingborg betonar att de måste ”balansera befolkningsutvecklingen” och därmed
görs tolkningen att kommunen vill sprida bebyggelsetrycket till mindre samhällen på
landsbygden. Detta är det genomgående temat – staden ska växa genom att förtäta
och bygga i stationsnära lägen. I de utpekade områdesutvecklingarna görs nästan
samtliga avvägningar genom att beskriva detta: Att den planerade utbyggnaden
sker i stationsnära lägen gör att markanspråket på jordbruksmarken kan motiveras.
Det kan tolkas som att översiktsplanen i vissa fall motsäger sig själv då den betonar
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jordbruksmarkens värde i ett hållbarhetsperspektiv, som miljökapital och som en
viktig naturresurs, men så fort det talas om att kommunen ska växa hamnar ett
bevarande av jordbruksmarken längst ner i vågskålen.

3.2.8 Malmö kommun
3.2.8.1 Övergripande resonemang och ställningstaganden
Först kan det nämnas att Malmö kommuns översiktsplan är uppdelad i två delar.
Ena delen (den skriftliga) finns det generella och övergripande strategier som alla är
kopplade till geografiska områden. De detaljerade riktlinjerna återfinns dock i ett
”digitalt kartverktyg” som man når via internet. (Malmö kommun, 2012)
Jordbruksmarken beskrivs som en viktig naturresurs. Det är framförallt grundvattnet,
jordbruksmarken och kalkbergsgrunden som ska värnas och användas på ett sätt
som främjar en långsiktig hushållning. (Malmö kommun, 2012)
När jordbruksmarken beskrivs handlar det även om att behålla ”strukturer och
funktioner som vittnar om historien” för att skapa en förståelse för
jordbrukslandskapet. (Malmö kommun, 2012, s. 51) Av det skälet anges det att det
är viktigt att bevara dess karaktär och att därmed inte bebygga jordbruksmarken.
(Malmö kommun, 2012)
Malmö kommun menar att ett av de övergripande målen som kommunen har är att
”värna den kvarvarande åkermarken i Malmös omland.” (Malmö kommun, 2012, s.
15) De positiva effekterna av att värna om jordbruksmarken är att ”utbytet mellan
staden och landsbygden ökas, kulturmiljöer och landskapskvaliteter värnas och öka
biologisk mångfald öka.” (Malmö kommun, 2012, s. 15) Även återanvändning av
redan urbaniserad mark minskar behovet att ta jordbruksmark i anspråk för
bebyggande, menar kommunen. (Malmö kommun, 2012)
De övergripande riktlinjerna som kommunen anger är att Malmö kommun ska växa
med 5000 invånare per år vilket är i samma takt som det varit under den senaste
tioårsperioden.
Malmö är en liten kommun till ytan i förhållande till dess befolkningsantal.
Övergripande utvecklingsstrategi för att möta det ökade bostadsbehovet är att
förtäta, ett begrepp som kommunen väljer att kalla för ”att växa inåt”. Att växa inåt
syftar på innanför Yttre Ringvägen. Genom att växa inåt kan mindre jordbruksmark
tas i anspråk, menar kommunen. (Malmö kommun, 2012)
Kommunen anger i översiktsplanen att bygga på icke-urbaniserad mark
(jordbruksmark) är en enklare process än att förtäta och bygga staden inåt. Genom
att bygga upp ett forum för diskussion och förhandling kring utvecklingsprojekt tror
kommunen att detta kan åstadkommas enklare. (Malmö kommun, 2012) Om
markanvändningen förändras på jordbruksmark ska detta göras så att man i
framtiden kan återuppta livsmedelsproduktionen, menar kommunen. (Malmö
kommun, 2012)

3.2.8.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Malmö menar att kommunen är ”ett starkt tillväxtcentrum i Öresundsregionen.”
(Malmö kommun, 2012, s. 11)
Det är tre områden som är fokuspunkterna för kommunens fortsatta utveckling:
Västra Hamnen-Varv staden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-Kroksbäck och Norra
Sorgenfri-Rosengård. Kommunen menar att dessa är strategiskt betydelsefulla och
stationsnära område. Det är framförallt Hyllie-området som tar jordbruksmark i
anspråk. (Malmö kommun, 2012)
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Utbyggnaden av Hyllie – som sker på en stor andel värdefull jordbruksmark –
motiveras markanspråket att det på grund av att områdets närhet till Danmark och
Kastrup har en viktig regional och internationell betydelse. Det planerade
utbyggnadsområdet är ett område på 200 hektar, till största delen obebyggd
jordbruksmark. Det är planerat att bli 8000 bostäder och arbetsplatser för 8000.
Malmö Arena, Malmömässan och Emporia är exempel på ”regionalt intressanta
projekt” som runt den nybyggda stationen har tillkommit med projektet. (Malmö
kommun, 2012) Således kan det uppfattas som att Hyllie bedömts som betydelsefull
för Malmö som internationell knutpunkt, regionala projekt och inom staden viktig
mötesplats, och därmed har avvägningen framför bevarandet av jordbruksmarken
baserats på detta. (Malmö kommun, 2012) Men däremot så görs inte en djupare
bedömning eller beskrivning av varför de valt att exploatera på jordbruksmark trots
en tydlig linje att växa inåt.

3.2.8.3 Miljö- och planeringsparadigmen
I översiktsplanen tar kommunen upp ett antal utvecklingsområden. Kommunen
betonar framförallt ett bevarande av jordbruksmarken eftersom redan så stor del av
kommunens jordbruksmark redan är bebyggd. Kommunen menar att den inte har
samma behov av att locka invånare för att få folk att bosätta sig i kommunen. Av
dessa två skäl görs tolkningen att de kan ha en strategi som går ut på att växa inåt.
Utbyggnaden av Hyllie är dock ett exempel där mycket jordbruksmark tas i anspråk.
Där görs avvägningen att det är en alltför betydelsefull (internationell, regional, lokal)
knutpunkt för att istället välja att bevara befintliga jordbruksmarksförhållanden.
Här visas också ”motsättningen” mellan de två planeringsparadigmen. Den
övergripande ambitionen är ett bevarande, d.v.s. ”miljöparadigmet”, men när det
kommer till praktiska planeringsfall inträder avvägningsalternativ och
”planeringsparadigmet”.
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3.3 SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Nedan presenteras en sammanfattande analys av samtliga översiktsplaner. Detta
är, som redovisats ovan, baserat på hur kommunerna i översiktsplanerna uttryckt
deras syn på jordbruksmarken, hur de resonerar om byggande på jordbruksmark
och hur de förhåller sig till bestämmelserna som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4.
Denna del lyfter även upp och sätter analysen i kontext med kunskapsöversikten i
kapitel 2.

3.3.1 Resonemang och ställningstagande om jordbruksmarken
Eftersom markkonflikten är högt rådande i samtliga kommuner har de gemensamt
att de tar upp och diskuterar frågan om hushållning av jordbruksmarken i deras
översiktsplaner. Det som skiljer kommunerna åt är i vilken utsträckning detta sker
och hur frågan vidare hanteras med resonemang.
Samtliga kommuner betonar att jordbruksmarken ska bevaras, skyddas eller
bebyggas restriktivt. (Lunds kommun, 2010; Lomma kommun, 2010; Malmö
kommun 2012; Staffanstorps kommun, 20111; Kävlinge kommun 2010; Burlövs
kommun 2012; Vellinge kommun, 2010; Helsingborgs kommun, 2010)
Gemensamt är att alla kommuner på något sätt nämner ett skyddande av
jordbruksmarken som övergripande ambition, ofta strategisk eller som ett principiellt
ställningstagande.
Betydelsen av bevara jordbruksmarken beskrivs vara för att uppnå ett hållbart
samhälle, för livsmedelsproduktion och för ett konkurrenskraftigt jordbruk (Lunds
kommun, 2010), viktig för framtida matförsörjning, viktig för att stärka kontakten
mellan landsbygden och staden (Burlövs kommun, 2012), för mat- och elförsörjning
(Staffanstorps kommun, 2011), för det öppna landskapets karaktär (Kävlinge
kommun, 2010), som boende-, mat- och elförsörjare, för den fria sikten och
landskapsbilden (Vellinge kommun, 2010), för dess speciella karaktär, för
hållbarhetsperspektiv (Lomma kommun, 2010) och som naturresurs och miljökapital
(Helsingborgs kommun, 2010).
Den kommun som sticker ut i sina beskrivningar och resonemang om
jordbruksmarken är Vellinge kommun som framförallt betonar jordbruksmarken som
viktig att bevara för turistnäringen då jordbruksmarken är betydelsefull för
kommunens varumärke. (Vellinge kommun, 2010),
Samtliga kommuner har som främsta utbyggnadsstrategi att förtäta och alla åtta
kommuner beskriver att man väljer att förtäta på grund av att det bevarar/skyddar
jordbruksmark. Flertalet kommuner argumenterar dock att förtätning inte är
tillräckligt, det finns inte tillräckligt med mark för att svara på efterfrågan av bostäder
och därmed ”måste” man ta av den värdefulla jordbruksmarken för att möta
bostadsefterfrågan. Denna argumentation är ofta förekommande i kombination med
att bygga markeffektivt och med höga exploateringstal. (Malmö kommun, 2012,
Lunds kommun, 2010, Burlövs kommun, 2012, Kävlinge kommun, 2010,
Staffanstorps kommun, 2011, Helsingborgs kommun, 2010)
Genom att beskriva utbyggnadsstrategierna bygga markeffektivt, bygga stations/kollektivtrafiknära och förtäta som kommunerna ofta gör i sammanhang med
resonemang om jordbruksmarken, upplevs det som en slags ställningstagande som
görs; så länge man bygger markeffektivt/förtätar/bygger stationsnära så tar man inte
lika mycket mark i anspråk och därmed har man gjort bedömningen att det då är
acceptabelt att bebygga jordbruksmarken.
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3.3.2 Utbyggnadsplaner på jordbruksmark
Så som kommunerna för resonemang i sina utbyggnadsplaner redovisas för att se
hur kommunerna tar hänsyn till bestämmelserna i 3 kap 4 § Miljöbalken.
Bestämmelserna enligt Miljöbalkens 3 kapitel, § 4 lyder:
”(…) Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk. (…) ” (3 kap 4 § Miljöbalk)

I ovan genomgång av åtta kommuners hantering av Miljöbalkens 3 kap § 4 kan
följande konstateras. Det är endast ett fåtal kommuner som nämner och förklarar
bestämmelserna som de är formulerade enligt MB 3:4 i översiktsplanen. När
kommunerna diskuterar ett väsentligt samhällsintresse är det bostadsutbyggnad,
verksamhetsutbyggnad och infrastrukturprojekt som väger tyngre än ett fortsatt
jordbruk. Det är dock få som beskriver utbyggnadsprojekten som undantagsprojekt.
Lunds kommun betonar vikten av forskningsanläggningarna och menar därmed att
de är så pass viktiga för kommunen att de anses vara undantag. (Lunds kommun,
2010) På samma sätt beskrivs utbyggnaden av stadsdelen Hyllie (Malmö kommun,
2012)
Hos ett antal kommuner beskrivs bestämmelsen från 3 kap § 4 MB i översiktsplanen
(Burlövs kommun, 2012, Lunds kommun 2010). Det saknas däremot i många
översiktsplaner en beskrivning av vad de anser är ett väsentligt samhällsintresse. I
ett antal kommuner upplevs det som att planerad utbyggnad på jordbruksmark sker
mer ”som regel än undantag”.
Tre kommuner har med och presenterar den egna klassificeringsskalan av
jordbruksmarken. (Lunds kommun, 2010, Lomma kommun, 2010, Burlövs kommun,
2012) Att presentera denna kan tolkas som att kommunen visar att de förhåller sig
till jordbruksmarkens värdeskala.
Samtliga kommuner gör dock olika typer av avvägningar som gemensamt handlar
om att exploatera framför att bevara jordbruksmark. Lunds kommun och Burlövs
kommun gör bedömningarna att skydda visst område jordbruksmark men tillåter på
resterande mark, d.v.s. har en ”prioriteringsordning”. (Lund kommun, 2010, Burlövs
kommun, 2012)
I många kommuners översiktsplaner redovisas kortfattat vilken bedömning
kommunen gjort, men inte hur det ledde fram till den bedömningen, d.v.s. vilka
resonemang som bedömningen baseras på. Exempelvis Helsingborgs kommun
beskriver vid flertalet exempel på ianspråktagande av jordbruksmark på
landsbygden kortfattat och upprepande gånger att det är på grund av det
stationsnära läget som byggande på jordbruksmark prioriteras framför ett
bevarande. (Helsingborgs kommun, 2010) Det som dock saknas är en djupare
förklaring till varför de gör den bedömningen att i nästan samtliga bygga på
värdefull jordbruksmark.
Syftet med den fysiska riksplaneringen var att lyfta frågan om bevarande och
exploatering av viktiga nationella naturresurser. Den fysiska riksplaneringen har lagt
grunden till att göra avvägningar i planeringen och fick en vidare förankring i den
svenska planlagstiftningen i och med NRL:s införande i samband med den nya
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Plan- och bygglagen. Avvägningar handlar om att göra välavvägda val i ett
långsiktigt hållbart perspektiv.
Som analysen visar gör många kommuner olika typer av avvägningar. Ser man till
hur kommunerna hanterar avvägningar i frågan om byggande på jordbruksmark kan
följande konstateras: Lunds kommun menar att utbyggnaden av de två
forskningsanläggningarna och stadsdelen Brunnshög kan motiveras ta högvärdig
jordbruksmark i anspråk då de är regionala och internationella betydelsefulla projekt
och att det därmed överväger ett bevarande av jordbruksmarken. (Lunds kommun,
2010)
I Malmö kommun är man medveten om jordbruksmarken som en viktig naturresurs
och motiverar även där byggandet av Hyllie som en viktig internationell knutpunkt.
Kommunen framhåller även att byggandet av stadsdelen är av vikt för den sociala
hållbarheten, då staden idag jobbar för att förbättra de stora sociala
uppdelningarna i staden (Malmö kommun, 2012).
Burlövs kommun använder även samma retorik då man menar att en exploatering
av jordbruksmark (Kronetorpsområdet) görs för att stärka banden mellan Åkarp och
Arlöv och minska de sociala klyftorna som finns där (Burlövs kommun, 2010)
Helsingborgs kommun är tillsammans med Burlöv och Kävlinge de kommuner som
presenterar tydliga ställningstagande gällande planer på utbyggnad av
jordbruksmarken. Helsingborgs kommun har motiverat med nästan samtliga
utbyggnader på jordbruksmark att exploateringen prioriteras på grund av det
stationsnära läget. (Helsingborgs kommun, 2010)
I Lomma kommun har man valt att dra ner på siffrorna efter att ha gjort avvägningar
mellan naturintressen som jordbruksmark och landskapsbilden. (Lomma kommun,
2010) Kommunen sticker ut av kommunerna då de gjort en avvägning mellan den
önskade bebyggelsetakten/befolkningsökningen och bevarandet om
jordbruksmarken.
Två kommuner gör avvägningen att man bygger villabebyggelse på jordbruksmark
eftersom det är vad som efterfrågas. (Vellinge kommun, 2010, Staffanstorps
kommun).
Genom att ha utgått från att man kan studera denna fråga utifrån två olika
perspektiv: ”miljöparadigmet” och ”planparadigmet”, blir det tydligt när
översiktsplanen går från en stark miljöhänsyn till ett sätt att exploatera med
avvägningsalternativ. Således kan det konstateras att kommunerna först säger en
sak och det följer i stor utsträckning idén om att inte bygga på jordbruksmark - en
absolut föreställning om miljöhänsyn. Därefter visar det sig att när kommunens
förväntningar på folkökning tas i beaktande så inträder planeringsparadigmet, här
väger kommunen det ena mot det andra. Nedan görs en sammanställning av
analysen genom detta perspektiv.

3.3.3 Miljö- och planeringsparadigmen
De två paradigmens lagstiftningar är syskonlagarna Plan- och bygglagen och
Miljöbalken. Plan- och bygglagen har som främsta fokus att pröva om
markanvändningen är lämplig genom att göra avvägningar i ett långsiktigt
perspektiv.
Miljöbalken är till för att skydda och bevara naturvärden samt reglera verksamheter.
Fokus är på “vad naturen tål”. De två regelverken om hur man ska styra markens
användning har fått kritik för att vara motstridiga och därmed svåra att tillämpa ihop.
(Emmelin, Lerman, 2006)
Bestämmelser om jordbruksmarken finns angivet i Miljöbalken. Där förklaras
jordbruksmarkens betydelse som en nationell angelägenhet och som endast får
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bebyggas om det är ett väsentligt samhällsintresse. Bestämmelserna om
jordbruksmarken var ursprungligen hushållningsriktlinjer som fördes in i NRL från
den fysiska riksplaneringen. Där lades bland annat begreppet ”väsentligt
samhällsintresse” till. Det som angavs vara ett sådant var bostadsförsörjning, närhet
till arbetsplatser och rekreationsintressen. (Prop. 1985/86:3) När Miljöbalken
infördes flyttades bestämmelserna från NRL direkt in i 3 och 4 kap Miljöbalken.
Man kan således säga att bestämmelserna om exploatering av jordbruksmark har
en stark prägel av ”miljöparadigmets” sätt att se på utveckling.
Tittar man på alla undersökta kommuner presenterar samtliga en övergripande
ambition att bevara, skydda och vara restriktiva mot bebyggelse på jordbruksmark.
Vissa betonar det mer än andra. (Lunds kommun, 2010, Malmö kommun, 2012,
Kävlinge kommun, 2010, Burlövs kommun, 2012, Helsingborgs kommun, 2010)
Samtliga kommuner drar både åt miljöparadigmet och planparadigmet.
Det är när kommunerna diskuterar hur de ska möta den förväntade
befolkningsökningen som ”planeringsparadigmet” med avvägningar inträder.
Avvägningarna kan sammanfattningsvis dels vara mellan bättre/sämre
jordbruksmark eller stationsnära/icke-stationsnära områden eller att behovet av
bostadsförsörjning/ infrastruktur/ rekreationsområden väger tyngre än ett bevarande
av jordbruksmarken.
Genom att studera hur kommunerna hanterar frågan om byggande på
jordbruksmark avslöjas att det finns en motsättning mellan miljö- och
planeringsparadigmen. Detta visar sig att då kommunerna dels betonar vikten av att
bevara och skydda jordbruksmarken men när det kommer till specifika
områdesutvecklingar frångår kommunerna från denna syn till att diskutera
jordbruksmarken genom att väga en exploatering av denna mot att bygga ut. I
nästan samtliga fall väger exploatering tyngre än bevarande.
Om man ser på diagrammet som presenterades i kapitel 2 där Emmelin och Lerman
illustrerar förhållandet mellan ”miljö- och planeringsparadigmen” genom en
diagonal, så kan man säga att kommunerna rör sig fram och tillbaka inom
diagonalen då de resonerar om jordbruksmarkens utveckling eller bevarande.
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4. RESULTAT OCH SLUTSATSER
Nedan besvaras frågorna på den ställda frågeställningen. I slutordet presenteras
också förslag till fortsatt studie av ämnet.

4.1 Vilken syn har kommunerna på jordbruksmarken i den kommunala fysiska
planeringen?
Det framgår i studien av översiktsplanerna att samtliga kommuner beskriver
jordbruksmarken som betydelse för en hållbar framtid, för dess betydelse för
livsmedels- och energiförsörjning samt för dess betydelse av landskapsbilden med
dess unika jordbrukskaraktär.
Värdeord används ofta som betonar ett bevarande och skydd av jordbruksmarken.
Betoningen på ett bevarande och betydelsen av jordbruksmarken kan ha att göra
med att den pågående debatten bidrar till att kommuner känner ett visst tryck på att
lyfta upp och betona angelägenheten om marken i sin översiktsplanering.
Samtidigt finns det hos samtliga kommuner en framtidsvision om kraftig tillväxt. Det
finns således ett tydligt förhållningssätt att bevara jordbruksmarken. Dock frångår
kommunerna denna ”bevarandesyn” då de börjar diskutera planer på framtida
utbyggnadsområden.

4.2 Hur hanteras bestämmelsen om byggande på jordbruksmark som finns
Miljöbalkens 3 kap § 4 i den fysiska planeringen, vars bestämmelse innebär
ett principiellt motstånd till att bygga på jordbruksmark? Hur hanteras denna
bestämmelse inte minst detta hos kommuner som har ett särskilt stort
marktryck?
Studien visar att kommunerna hanterar bestämmelsen enligt Miljöbalken 3 kap § 4
på ett tvetydigt sätt: Det är bara ett fåtal kommuner som lyfter upp och förklarar
innebörden av bestämmelsen. Ännu färre är det som redovisar tydligt vad de anser
ett väsentligt samhällsintresse är och varför det anses som ett undantag till att
jordbruksmarken ska bebyggas.
Det kan sammanfattas som att undersökta kommuner följer Plan- och bygglagens
förhållningssätt snarare än Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap § 4. Med andra ord
betyder det att kommunerna gör avvägningar framför att redovisa ”undantagsfall”
för jordbruksmarkens bevarande.
Miljöbalken har även ett ”avvägningsalternativ” formulerat i sin bestämmelse:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.” (3 kap § 4 Miljöbalken, min understrykning)

Dock utgår bestämmelsen från att det endast är undantagsfall som får byggas på
jordbruksmark.
Det som har framkommit i denna studie är att kommunerna gör avvägningar som ser
olika ut beroende på kommun. I några kommuner handlar avvägningarna om att
man prioriterar bebygga jordbruksmark med lägre kvalitet framför högre klassad
mark. Andra avvägningar har varit att utbyggnadsplaner har en stor regional eller
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internationell betydelse. Gemensamt är att exploateringsintressen i samtliga
översiktsplaner väger tyngre än bevarandeintressen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunerna tillämpar olika
avvägningsalternativ då de diskuterar byggande på jordbruksmark, men gällande
avvägningarna ställs de aldrig mot alternativen hur det skulle sett ut om
jordbruksmarken fortsatte brukas gentemot de presenterade bostads- och
verksamhetsbehoven.
Miljöbalken har ett starkt förhållningssätt som Emmelin och Lerman (2006) menar
företräder en ”nejsägarposition till utveckling”. Bestämmelser om jordbruksmarkens
användande finns i Miljöbalken och betonar att det endast är undantag som får
byggas på jordbruksmark. ”Miljöparadigmets” lagstiftning och starka position som
kommuner med jordbruksmark måste förhålla sig till har således en stark position
som kan beskrivas som ett ”motstånd till förändring”. Detta kan ha sin förklaring
varför kommunerna inte tillämpar bestämmelserna enligt MB 3:4 fullt ut; den är
svårtillämpbar om man är en kommun med högvärdig jordbruksmark som dessutom
har ett stort marktryck på sig.
Det har primärt i översiktsplanerna funnits övergripande ”bevarandeperspektiv” på
jordbruksmarken men sedan har det visat sig att då kommunerna börjar tala om
behovet av att möta väger exploatering tyngre än ett bevarande av
jordbruksmarken. Det kan således tolkas som att bestämmelsen i Miljöbalken inte
”väger tungt” i de kommunala översiktsplanerna och frågan är därför om
bestämmelsen borde ses över så att den kan tillämpas på ett mer lätthanterligt sätt.

4.3 Hur visar sig skillnaderna mellan ”miljö- och planparadigmen” i den
fysiska planeringen och framförallt då det gäller hanteringen av
bestämmelserna enligt 3 kap 4 § Miljöbalken?
Under studiens gång har det framkommit att det finns en viss motsättning mellan de
två planeringsparadigmen som visar sig i hur kommuner resonerar om byggande
på jordbruksmark i sin kommunala översiktsplanering.
De två syskonlagarna Plan- och bygglagen fyller, som redovisat i kapitel 2, två olika
funktioner: Plan- och bygglagens syfte är att planera i ett långsiktigt hållbart
perspektiv och Miljöbalkens syfte är att skydda naturvärden.
Denna studie visar på att det finns en förskjutning från miljöparadigmet till
planeringsparadigmet i sättet som kommunerna för sina resonemang och hur de
hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark. I samtliga kommuners
övergripande mål eller strategier nämns jordbruksmarken som en viktig resurs som
ska värnas. Detta inledande resonemang tillhör ”miljöparadigmets” bevarande- och
skyddsperspektiv; ett förhållningssätt som utgår från vad ”naturen tål”. När sedan
kommunerna börjar diskutera befolkningsökning och tillväxt blir jordbruksmarken en
resurs för detta och kommunerna börjar redovisa avvägningar för exploatering av
jordbruksmarken. Det blir således en förskjutning från det starka ”miljöparadigmet”
till ”planeringsparadigmet”, som har som fokus att avväga i ett långsiktigt perspektiv
(vilket den fysiska riksplaneringen införde).
Trots att bestämmelserna om jordbruksmarken har ett tydligt motstånd till utveckling
(endast undantag att jordbruksmark tillåts bebyggas) motiverar nästan alla
kommuner att utbyggnad på jordbruksmark måste få lov att ske eftersom de
behöver detta.
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4.4 Förslag på fortsatt studie av ämnet
Länsstyrelsens nollvision för byggande på jordbruksmark har en total miljöhänsyn
och en tydlig nej-sägarposition till byggande på jordbruksmark. Eftersom
nollvisionen är ett nytt förslag (2013) har inte någon av de studerade
översiktsplanerna hunnit ta med Länsstyrelsens position i frågan i deras
översiktsplanering. Det skulle därför vara intressant att se hur denna fråga utvecklar
sig och framförallt hur relationen mellan Länsstyrelsen och kommunerna kommer att
te sig när det finns sådana absoluta konflikterande positioner mellan staten och
kommunerna. Denna fråga är ett förslag till ett annat arbete och en fortsatt
fördjupning i frågan om kommunernas hantering av den värdefulla jordbruksmarken.
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