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Sammanfattning 
 
Mycket av vårt lands mest högklassiga jordbruksmarker finns i Skåne. Samtidigt befinner sig 
många skånska kommuner i expansiva faser och behovet av nya bostäder är stort. Städernas 
behov av utveckling och expansion och bevarandet av landsbygd och jordbruksmark kommer 
då ofta i konflikt. Jordbruksmarken är en ändlig resurs, som är viktig för mänskligheten 
genom bland annat livsmedelsförsörjning, förnyelsebara tillgångar och för de naturliga 
ekosystems funktioner, men även för människornas behov av rekreation. I Miljöbalken 
benämns jordbruk vara av nationell betydelse. Hur den fysiska planeringen ska förhålla sig till 
markanvändningen av jordbruksmark vid städers expansion är en mycket viktig, men 
samtidigt väldigt svår fråga och det tycks inte finnas något enkelt svar. Det jag vill göra i detta 
arbete är att belysa den problematik som råder och likaså undersöka på vilka sätt det genom 
fysisk planering går att arbeta på när städer expanderar. Många nya bostadsområden behöver 
byggas för att kunna tillgodose människornas behov och önskemål, samtidigt riskerar mycket 
värdefull jordbruksmark att tas i anspråk till denna expansion. Det som behövs är ett hållbart 
stadsbyggande, som på ett bra sätt förhåller sig och värnar om den värdefulla 
jordbruksmarken. De stadsutbyggnadsalternativ som beskrivs och diskuteras i arbetet är 
förtätning och utglesning och dess för- och nackdelar sett i relation till varandra.  
Examensarbetet är indelat i fyra delar. Den första delen består av en inledning och bakgrund 
till ämnet med syfte, frågeställningar och metod för arbetet.   
Del två fungerar som teoretisk introduktion till ämnet, som tar upp fakta och information 
gällande markanvändning och jordbruksmark. Denna del tar upp riktlinjer och direktiv som på 
olika sätt är aktuella för ämnet samt behandlar de förhållningssätt som tas upp i svensk 
planlagstiftning och ligger till grund för vår markanvändning. En diskussion förs kring 
förtätning och utglesning och de intressekonflikter som är relevanta för framtida 
stadsutbyggnad.  
I del tre görs en fallstudie i Lomma kommun där jag närmare undersöker hur kommunen 
arbetar med dessa frågor och den problematik som råder i ämnet. 
I den fjärde delen presenteras ett planförslag till förtätning av ett befintligt bostadsområde i 
Lomma. Min förhoppning är att förslaget skall visa ett positivt sätt att förtäta redan befintliga 
bostadsområden, samtidigt som grönområden och omkringliggande jordbruksmark ej tas i 
anspråk. Förhoppningen med detta examensarbete är att skapa en diskussion kring framtida 
markanvändning och hur vi på bästa sätt bör förhålla oss till den värdefulla jordbruksmarken.  
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Del I – Inledning 
 
Jordens befolkning ökar och mer än hälften av alla människor bor i städer. I Sverige är trycket 
på nya bostäder stort, vilket gör att förhållandet mellan städers utveckling och bevarandet av 
landsbygd och jordbruksmark kommer i konflikt med varandra. Hushållandet av 
jordbruksmarken är ett viktigt ämne för framtida stadsutveckling och är speciellt relevant i 
Skåne. Mycket av Sveriges mest högklassiga jordbruksmarker finns i Skåne, samtidigt 
befinner sig många skånska kommuner i expansiva faser, vilket kan leda till konflikter mellan 
olika intressen. Det finns delade meningar om hur städer ska växa. Förtätning och utglesning 
står i strid mot varandra. 
 
Det skånska jordbruket har en lång historisk tradition och den svenska markanvändningen 
styrs till största del av plan- och bygglagen och miljöbalken. Även en rad andra riktlinjer och 
direktiv ligger till grund för planeringen.  
 

Problem 
 
Sveriges mest högklassiga jordbruksmarker finns i Skåne (Kallioniemi 2006), det är också 
därför problematiken gällande städers expansion och bevarande av jordbruksmark är som 
störst där. När en stad expanderar kan det lätt uppstå konflikter mellan ”stad och land”, likaså 
mellan historiska aspekter och framtidsscenario och även intressekonflikter mellan den 
enskilda bonden och de företag som vill exploatera marken.  
 
Detta examensarbete diskuterar problematiken som kan uppstå när städerna behöver växa för 
att människorna skall ha någonstans att bo och därför står inför antingen förtätning eller 
utglesning av staden. Mellan dessa två begrepp finns en rad motsättningar och olika sätt att 
hantera stadsutvecklingen.  
 
I en fjärdedel av de svenska kommunerna råder det idag bostadsbrist. Det är också i dessa 
kommuner som hälften av den svenska befolkningen är bosatta. Samtidigt råder det ett stort 
överskott på bostäder i hälften av de svenska kommunerna, där endast cirka en fjärdedel av 
den svenska befolkningen bor (SOU 2003:31). Detta innebär att det i många svenska 
kommuner råder efterfrågan på mark för ny bebyggelse, vilket i Skåne kan innebära att 
mycket av den värdefulla jordbruksmarken går förlorad och istället används till 
bostadsbyggande. Vid en jämförelse av Skånes totala yta i procent mellan 2000-2005 framgår 
det att den totala ytan jordbruksmark minskat från 48,2 till 47,6 procent. Den bebyggda 
marken och tillhörande mark ökade ifrån 9,9 till 10,1 procent (SCB 2004 och 2008).  
 
I en artikel i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens Tidskrift (2005) ställer sig Stenström 
mycket kritisk till varför ”den bördiga marken” inte är ett av våra miljökvalitetsmål då han 
menar att jordbruksmarken är den viktigaste resursen för vår existens (Kungl. Skogs- och 
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lantbruksakademiens Tidskrift, 2005). Kanske räcker inte de miljömål om ett rikt 
odlingslandskap och god bebyggd miljö för att skydda jordbruksmarken från exploatering och 
värna om den ändliga resurs som jordbruksmarken faktiskt är.  Är förtätning av den befintliga 
staden därför att föredra framför en ökad utglesning? 

 

Syfte  
 
Syftet med examensarbetet är att diskutera problematiken gällande framtida markanvändning 
av jordbruksmark och de motsättningarna som finns mellan förtätning och utglesning när 
städer expanderar. Syftet är även att undersöka hur Lomma kommun arbetar med och 
förhåller sig till framtida expansion och bevarande av jordbruksmark, samt visa ett konkret 
exempel på hur det går att förtäta utan att det görs på bekostnad av jordbruksmark och 
grönområden. 
 

Frågeställningar  
Studien kommer att söka svar på följande frågeställningar: 
 

1. Vad säger svensk planlagstiftning och vad finns det för vägledning gällande 
markanvändning av jordbruksmark? 

 
2. Förtätning eller utglesning, vad finns det för för- och nackdelar? 

 
3. Hur kan Lomma kommun förhålla sig till framtida markanvändning av 

jordbruksmark, utifrån lagstiftningen och deras planeringsdokument? 
 

4. Hur kan en förtätning av Bärgatorna i Lomma utformas? Som ett exempel på hur 
det går att arbeta med förtätning även i andra svenska kommuner.  

 
Utgångspunkten i fråga 1 och 2 ligger på en nationell nivå medan fråga 3 och 4 fördjupas till 
Lomma kommun som visar på ett skånskt exempel. 
 

Avgränsning  
 
Idag pågår debatter kring utglesning och stadsbyggande runt om i världen (Morris, 2005, 
Bruegmann, 2005, Couch m.fl 2007). I detta arbete kommer diskussionen inte gå närmare in 
på denna globala nivå, utan fokuserar på den svenska och i synnerhet den skånska 
diskussionen avseende utglesning och förtätning. Arbetet kommer att behandla 
markanvändning av jordbruksmark i en svensk kontext. Den empiriska studien kommer att 
utgå ifrån myndighetsdokument, för att undersöka vad det finns för mål och visioner på både 
nationell, regional och kommunal nivå. Arbetet avgränsas i stort till Skåne då mycket av den 
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obebyggda marken i Skåne är högklassig jordbruksmark. Detta gör att Skåne blir en naturlig 
geografisk avgränsning och de skånska kommunerna ligger till grund för arbetet. Vidare 
avgränsas arbetet ytterligare till Lomma kommun där en fallstudie görs för att undersöka hur 
kommunen arbetar med den problematik som arbetet fokuserar på. 
 

Metod 
 
För att uppnå syftet med examensarbetet har litteraturstudier gjorts för att närmare undersöka 
vilka förhållningssätt det finns att ta hänsyn till när det gäller markanvändning av 
jordbruksmark. Vidare undersöks hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till 
markanvändningen av jordbruksmark och vilka olika mål och riktlinjer det finns på 
internationell, nationell och regional nivå. Likaså diskuteras stadsutveckling och de 
motsättningar som finns mellan förtätning och utglesning. 
 
En fallstudie har gjorts i Lomma kommun i Skåne. Det finns en rad aspekter som pekat på att 
Lomma är en relevant kommun för valet av fallstudie. Hela Skåne har en stark 
befolkningstillväxt, de tre största städerna Malmö, Lund och Helsingborg har i faktiska tal 
den största befolkningsökningen, medan Lomma och Kävlinge är de kommuner med 
procentuellt störst befolkningstillväxt (Region Skåne 2010). En förklaring till varför dessa två 
kommuner ökar mest kan vara dess goda tillgänglighet till Öresundsregionen och större 
arbetsmarknader. En naturlig följd av en ökad befolkningsutveckling är efterfrågan på nya 
bostäder. Lomma har en högre andel översiktsplanlagd mark för bebyggelse på högklassig 
jordbruksmark än Kävlinge (se karta 2), därav föll valet på Lomma kommun naturligt för 
fallstudien. 
 
Planeringsteorier 
 
Städers form och stadsbyggande har studerats under lång tid och författare diskuterar frågorna 
kring städers framväxt och de tillhörande konflikter som följer med ämnet (Rådberg, 1988, 
Ståhle, 2005, Mannberg, 2005).  
Detta berörs i del II C i arbetet, där ideal och teorier som präglat stadsbyggandet fram till idag 
diskuteras. I frågan gällande markanvändning uppstår ofta olika intresse- och målkonflikter 
och likaså står olika konflikter emellan vad som anses vara det bästa tillvägagångssättet för 
exploatering av städer. Vidare behandlas problematiken gällande täthet och utglesning i del I 
av arbetet, där dess för- och nackdelar belyses.  
 
Litteratur 
 
Litteraturen till den teoretiska delen av arbetet består av vetenskaplig litteratur, 
myndighetsrapporter och artiklar. Fokus kommer att ligga på de lagar och riktlinjer som gäller 
för svensk planlagstiftning.  Många av de myndighetsdokument som använts på nationell och 
regional nivå kommer från exempelvis Regeringskansliet, Region Skåne, Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. Mycket av den litteratur som använts i arbetet som till exempel olika 
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myndighetsrapporter, är skrivna ur ett visst perspektiv och har en viss agenda, de är inte att 
betrakta som forskningsrapporter, även om de ofta baseras på forskningsresultat.  
 
Lomma kommuns översiktsplan 2010 ligger till grund för fallstudien i Lomma. Andra viktiga 
dokument är deras natur- och kulturmiljöprogram med historik om Lommas jordbruk och 
bebyggelseutveckling är viktiga delar i denna studie.  
 
Intervju 
 
I samband med de studier som gjorts i Lomma kommun har samtal förts med planarkitekt på 
Bygg- och miljöförvaltningen. Efter studier av främst kommunens översiktsplan från 2010, 
men även av andra dokument som t.ex. kommunens kultur- och naturmiljöprogram, har en 
kompletterande intervju gjorts med en planarkitekt på kommunen. Intervjuns tillvägagångssätt 
var semistrukturerad med öppna svar (Denscombe 2009). Frågorna var förbereda sedan innan, 
men formulering och ordningsföljd var av mindre vikt och anpassades under intervjuns gång. 
Intervjun kan inte betraktas som ett vetenskapligt underlag, utan gjordes i ett informativt 
syfte, som en komplettering för att få en mer ingående förståelse av kommunen 
ställningstaganden gällande markanvändning och framtida exploatering. 
 
Inventering och analys 
 
Kommunen har i stort analyserats utifrån geografi, befolkningsstatistik, jordbrukshistoria, 
trafikstruktur, landskap- och grönstruktur. En övergripande inventering av tänkbara områden 
för förtätning i Lomma kommun har gjorts. Detta har därefter följts av en mer fördjupad 
inventering, analys och kartstudie för det område som valts ut för förtätning. Inventeringen 
utgår ifrån fyra relevanta kategorier; infrastruktur, bebyggelsestruktur, grönstruktur och 
rumsstruktur. Inventeringen används sedan som underlag för det planförslag som tag fram.  
 
Planförslag 
 
Som en sista del av detta examensarbete har ett planförslag till förtätning av det tidigare 
inventerade och analyserade området i Lomma utformats. Planförslaget redovisas i form av 
kartor, illustrationer och bilder från området. Tanken med planförslaget är att visa på att det är 
möjligt att förtäta ett redan bebyggt villaområde med låg exploatering. En konsekvensanalys 
görs därefter för att utreda vad planförslaget innebär för området. 
 

Disposition 
 
Examensarbetet består av fem delar. Del I, är en inledning där bakgrunden till ämnet samt 
syfte, frågeställningar och metod för arbetet beskrivs. Del II är teoretisk och faktabaserad och 
indelad i del II A, B och C. Del II A behandlar ämnet om markanvändning och 
jordbruksmark. I nästkommande del II B undersöks hur den svenska lagstiftningen förhåller 
sig till markanvändningen av jordbruksmark och vilka olika mål och riktlinjer som finns på 
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internationell, nationell och regional nivå. I del II C tas stadsutveckling upp, likaså diskuteras 
motsättningar mellan förtätning och utglesning. Efter den mer generella och teoretiska delen 
görs i del III en fördjupning i form av en fallstudie i Lomma kommun, för att undersöka hur 
de arbetar med dessa frågor. I del IV planförslagsdelen, utformas ett förtätningsförslag av ett 
befintligt bostadsområde i Lomma i Lomma Kommun. I denna del formuleras en rad 
bedömningskriterier som ligger till grund för planförslaget. I del V avrundas arbetet med en 
slutsats där resultatet av frågeställningarna diskuteras. I del VI redovisas de källor som 
använts under arbetets gång. 
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Del II – Bakgrund & Teori 
 
Denna del är uppdelad i tre delar del II A, B och C. Del II A behandlar markanvändning och 
hushållning av jordbruksmark, del II B Lagar och övergripande mål och del II C 
Stadsutveckling, förtätning och utglesning. 
 

Del II A – Markanvändning och hushållning av jordbruksmark 
 
Markanvändning och hushållning av jordbruksmark undersöks för att ge en bakgrund till ämnet 
och ett underlag till studien och dess forskningsfrågor. Här undersöks den Svenska 
markanvändningen och hur fördelningen av mark ser ut i Sverige och i Skåne. Ett statistiskt 
underlag över jordbruksmarken tas upp och belyser speciellt hur fördelningen ser ut i det 
Skånska landskapet. Här undersöks även hur jordbruksmarkens utbredning har förändrats över 
tiden.  
 
Marken är en tillgång som kan användas på olika sätt och för olika behov. Marken behövs för 
bland annat våra bostäder, arbetsplatser, industrier och kommunikationer. Människan brukar 
jorden utefter sina behov, men samtidigt finns ett ansvar för vad som görs och det är viktigt att 
reflektera över de val som görs idag och hur de kan komma att påverka i framtiden. Enligt 
Nyström (2003) handlar det inte bara om att exploatera vår mark, utan han menar att marken är 
en nytta för människorna och den måste bevaras och garantera det ekologiska systemets 
fortlevnad, värna om tillgången till livsmedel och förnyelsebara tillgångar. Likaså framhåller 
Nyström att vikten av vad naturen innebär för rekreation inte får glömmas bort. I Sverige 
regleras markanvändningen genom miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). 
Regionala utvecklingsprogram (RUP) är ett verktyg för planering i respektive län och ska 
fungera som en grund för långsiktiga regionala utvecklingsarbeten. Alla kommuner skall enligt 
plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen behandlas frågor om mark- 
och vattenanvändningen i kommunen och det är ett politiskt dokument som rör framtida 
planering och byggande i kommunen för dess utveckling och bevarande. Översiktsplanen skall 
användas som underlag och vägledning, men planen är inte juridiskt bindande för de 
efterföljande beslut som detaljplaner och bygglov. Detaljplaner är juridiskt bindande och de visar 
hur markanvändningen skall förändras eller bevaras i olika områden i kommunen. Enligt Cars 
(Blücher och Graninger 2006) fungerade de tidigare översiktsplanerna mer som önskvärda 
utvecklingsscenarier och bristen på framtida hot och möjligheter var omfattande, det saknades 
även ingående analyser av exempelvis konflikter mellan hur olika intressen och intressenter 
skulle hanteras. Resultatet blev därmed knapphändigt. På senare år har drastiska förändringar 
skett, översiktsplaneringen har nu blivit ett medel för förståelse av olika relationer och hur 
utvecklingstrender påverkar kommunernas förutsättningar. Cars menar vidare att genom 
översiktsplanen kan kommuner göra analyser och fördjupningar av specifika områden och 
framtida utvecklingsmöjligheter, för att på så sätt lyfta fram allmänna och långsiktiga intressen i 
utvecklingsplaneringen. 
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Källa: SCB 2008. 
 
Diagram 1 visar den svenska markens procentuella fördelning under 2005. Endast 3 procent av 
Sveriges mark är bebyggd. Sveriges totala yta är 450 295 kvadratkilometer och av denna yta 
utgör våra permanentbostäder, inklusive trädgårdar och parkeringsplatser en yta om 3 740 
kvadratkilometer. Fritidshusen upptar ungefär hälften så stor yta som permanentbostäderna. I 
genomsnitt använder varje person 413 kvadratmeter bostadsmark, boende i villa använder cirka 
669 kvadratmeter medan boende i flerbostadshus i genomsnitt använder 72 kvadratmeter 
bostadsmark per person (SCB 2008). Utifrån dessa siffror, där det framgår att endast 3 procent 
av Sveriges totala yta är bebyggd kan problematiken gällande expansion och utglesning 
uppfattas som väldigt liten, speciellt när det gäller markanvändningsfrågan. Relevant för denna 
studie är även jordbruksmarken. 8 procent av Sveriges yta är jordbruksmark varav mycket av de 
bästa åkerjordarna är placerade i Skåne (Kallioniemi 2006). Det är ofta i områden i utkanten av 
de skånska städerna med högklassig jordbruksmark där bebyggelsetrycket är som störst. 
Intressant är också de stora skillnaderna i arealutnyttjande mellan boende i villa och 
flerbostadshus. Det kan vara intressant att fundera på hur dessa siffror skulle se ut om alla bodde 
i villa och samtidigt hade ett fritidsboende. 
 
Markanvändningsplanering är viktig för styrande och reglering av vår mark. Nyström (2003) 
lyfter fram vikten med att på bästa sätt hushålla med vår mark och samtidigt ta hänsyn till 
medborgarnas välfärd liksom företag och organisationers nytta. Mellan 1960 till 1995 användes 
ca 65 000 hektar mark till ny tätortsbebyggelse och under 1980-talet ökade den bebyggda 

Skogsmark 53 % 

Bebyggd mark 3 % 
Öppen myr exkl torvtäkt 7 % 

Berg i dagen & övrig mark 12 %
Vatten 9 % 

Jordbruksmark 8 % 
Naturlig gräsbevuxen mark 7 % 

Diagram 1. Sveriges markfördelning 2005 
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marken med ca 30 000-35 000 hektar. Av den jordbruksmark som bebyggts de senaste tio åren 
har 75 procent gått till småhusbebyggelse (Region Skåne 2009a). Enligt Nyström (2003) har det 
i Sverige under 1900-talet skett en omstrukturering inom jordbruket vilket i sin tur lett till att 
många glesbygdsområden avfolkats och till följd av detta har det skett förändringar i 
markanvändningen. Nyström argumenterar för att åkermarkens minskning kan vara ett resultat 
av omstruktureringen, då jordbruket effektiviserats och det har blivit en ökad internationell 
konkurrens inom livsmedelshandeln. Även Region Skåne (2009a) framhåller att 
omstruktureringen i lantbruksnäringen samt det generationsskifte som ägt rum kan vara orsaker 
till att åkermarken minskat. Andra tänkbara orsaker kan vara en ökad efterfrågan på mark för 
bostadsbyggande och kanske att kommunerna tillåtit byggnation på jordbruksmarker. Detta 
bekräftas av (Länsstyrelsen 2009) som framhåller att många betesmarker har vuxit igen eller 
planterats med skog och i sydvästra Skåne har samhällsutbyggnaden av infrastruktur, bostads- 
och verksamhetsområden tagit mycket jordbruksmark i anspråk. 
 
 
 

 
Län 

 
Jord-

bruks-
mark 

 
Skogs- 
mark 

 
Bebyggd 

mark 
och till-
hörande 

mark 
 

 
Golf-
banor 

och 
skid-
pistar 

 
Täkter 

 
Öppen 

myr 
exkl. 
torv-

täkter 

 
Naturligt 

gräs-
bevuxen 
mark, 

hedmark 

 
Berg i 
dagen 

och 
övrig 
mark 

 

 
Vatten 

 
Totalt 

Skåne 47,6 34,9 10,1 0,4 0,3 0,7 0,2 2,8 2,9 100 

Stockholm 16,3 42,7 15,3 0,7 0,2 0,5 - 20,4 4,0 100 

Hela riket 7,6 53,1 2,9 0,1 0,1 8,6 7,2 11,6 8,9 100 

Tabell 1: Markanvändningen omkring år 2005. Procent av total areal i länet 
Källa: SCB 2008. 
 
I tabell 1 framgår det att jordbruksmarken dominerar i Skåne med hela 47,6 procent. Det som 
också utskiljer Skåne är den relativt höga andelen bebyggd mark med 10,1 procent, av alla 
Sveriges län är det endast Stockholms län som visar en högre andel bebyggd mark än Skåne. 
 

Det skånska jordbruket 
 
Jordbruket i Skåne har en lång historisk tradition. Jordbruksmarken innefattar både åker- och 
betesmarker. Till åkermark hör mark som lämpar sig för växtodling eller bete och går att plöja 
och till betesmark hör mark som lämpar sig till bete, men som är olämplig att plöja.   
 
År 2005 tog jordbruksmarken upp 47,6 procent av Skånes totala landareal (SCB 2008). 
Variationer i det skånska landskapet gällande berggrund, jordarter och vegetation har påverkat 
och gett olika förutsättningar för vilken typ av odling och djurhushållning som lämpar sig bäst. I 
det skånska landskapet har olika bygder kunnat identifieras sedan 1200-talet, med slättbygd i 
söder och sydväst, i norr skogsbygd och i övrigt ris eller mellanbygd. Den långa tid som jordarna 



 14 

brukats i söder och sydväst är grunden till det öppna odlingslandskapet. Idag är det en 
fullåkersbygd med stora gårdar i ett rätvinkligt landskap som utgör den skånska slätten 
(Länsstyrelsen 2009). Strukturomvandlingen inom den skånska lantbruksnäringen har inneburit 
att det idag blir större men färre lantbruksenheter. Tidigare fanns ett stort antal självförsörjande 
lantbrukare på den lokala marknaden, idag är det istället ett mindre antal lantbrukare som förser 
industrin med råvaror. Under perioden 1993-2003 försvann i princip vart tredje jordbruksföretag 
(Region Skåne 2009a). Idag pågår även ett generationsskifte inom jordbruksnäringen och den 
yngre generationen fokuserar mer på affärstänkande och satsar mer på storskalighet (Ibid).  
 

Karta 1: Jordbruks- och skogsmarksklassificeringen i Skåne 
Källa: Länsstyrelsen i Skåne län (2011).  
 
Karta 1 visar den skånska jordbruksmarken och dess klassificering, där 8-10 är de bästa 
jordbruksmarkerna. Det som kan utläsas av kartan är att den mest högklassiga jordbruksmarken 
ligger i Skånes mest tätbefolkade områden och dominerar i västra och södra Skåne. 
Jordklassificeringen av den skånska jordbruksmarken gjordes på 1970-talet och det har 
ifrågasatts av bland annat Kallioniemi (2006) om denna gradering är relevant än idag.  
 
Kallioniemi (2006) lyfter fram att det finns åsikter som menar att den tekniska, ekonomiska och 
politiska utvecklingen inom jordbrukssektorn gjort att det som var mest värdefullt på 70-talet 
inte behöver vara det idag. Samtidigt framhåller hon att det är svårt att hitta andra 
klassificeringsmetoder som går att tillämpa. Ett alternativ till jordklassificeringen är enligt 
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Kallioniemi jordbruksfastighetens taxeringsvärde, problemet är då att all mark som ligger nära 
tätorter är högre taxerad, detta oberoende av markens produktionsvärde.   
 

Hushållning av jordbruksmarken 
 
Det skånska jordbrukslandskapet kan i ett utvecklingsperspektiv ses som en av länets största 
resurser. Då det även finns en ökad efterfrågan av boende på landsbygden, samt av rekreation, 
turism och genom besöksnäring, är det inte helt oproblematiskt när den skånska landsbygden 
urbaniseras (Region Skåne 2009a). 
 
Skånes totala landareal var 2005, 1 103 448 hektar och av dessa var 516 514 jordbruksmark, 
varav 459 261 hektar åkermark och 57 253 hektar betesmark. Mellan 1951 och 2005 har 
åkermarken i Skåne minskat med 99 043 hektar, vilket innebär en minskning på knappt 0,9 
procent. I hela Sverige har åkerarealen minskat under samma tidsperiod med ca 950 000 hektar 
vilket är ungefär 26 procent eller en fjärdedel av åkermarken har lagts ned (SCB 2008). Under 
1960-talet växte ca 30-40 procent av den nedlagda jordbruksmaken igen med skog eller 
skogsplanterades, 10-15 procent användes till bebyggelse, kommunikation och andra bestämda 
ändamål och hälften av den nedlagda jordbruksmarken blev outnyttjad mark. Under 1970-talet 
användes desto mer, 44 procent av den förlorade jordbruksmarken gick till tätortsexpansion 
speciellt under 1975-1980 vilket kan bero på miljonprogrammens uppkomst i förorterna. Det 
avstannade sedan under 1980-talet då endast 4 procent av marken togs i anspråk. Mellan 2000-
2005 togs 1200 hektar av jordbruksmarken i anspråk för tätortsexpansion. Under 1996-2005 
bebyggdes 11 procent av den byggda arealen på jordbruksmark. Det var stora regionala 
skillnader gällande var jordbruksmarken bebyggdes, i Skåne var det mer än 30 procent som 
byggdes på jordbruksmark medan det i Norrlandslänen var 5-6 procent. Under denna period 
bebyggdes ca 1000 hektar jordbruksmark med gator och vägar och en tredjedel av detta var i 
Skåne (SCB 2008). I västra och södra Skåne sker i princip all tätortsutveckling på den goda 
jordbruksmarken. Undantag är de förtätnings- och omvandlingsområden som till exempel sker i 
hamnområden eller på gammal industrimark (Region Skåne, 2009a).  
 
Jordbruksmarken har benämnts som ett nationellt intresse, men marken har ett sämre skydd mot 
exploatering än både betes- och skogsmarker (Region Skåne, 2009a).  Ansvaret för 
hushållningen av jordbruksmark ligger idag hos kommunen och det är upp till dem hur 
jordbruksmarken skall brukas. Då det inte finns något särskilt skydd mot exploatering av 
jordbruksmark finns det heller ingen myndighet som kontrollerar att viss jordbruksmark skyddas 
mot exploatering. Det är därför enklare att ta jordbruksmark i anspråk än annan mark som 
skyddas av riksintressen av olika slag (Ibid). Karta 2 visar hur stor del av de skånska 
kommunernas mark som är översiktsplanlagd marken för bebyggelse på högklassig 
jordbruksmark. 
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Karta 2: Översiktsplanlagd mark för bebyggelse som ligger på högvärdig jordbruksmark. 
Källa: Länsstyrelsen i Skåne län (2011). 
 

Sammanfattning del II A 
Denna del fungerar som ett underlag till kommande studie för att skapa en förståelse för de 
motsättningar som finns vid städers expansion och hushållande av jordbruksmark. De lagar som 
reglerar markanvändningen har belyst. Lagarna granskas sedan närmare i nästa del av arbetet för 
att kunna besvara frågeställning 1 gällande markanvändning av jordbruksmark. En fråga som 
sedan ligger till grund för frågeställning 3 om hur Lomma kommun kan förhålla sig till framtida 
markanvändningsplanering av jordbruksmark. Markanvändningsplaneringen är belyst för att ge 
ett underlag till frågeställning 2 om vilka för- och nackdelar det finns med förtätning och 
utglesning. Som i sin tur kan relateras frågeställning 4 om hur en förtätning av ett befintligt 
bostadsområde i Lomma kan utformas. 
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Del II B – Lagar och övergripande mål 
 
I denna del undersöks hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till markanvändningen av 
jordbruksmark. Markanvändningen i Sverige påverkas inte enbart av lagstiftningen. Det finns en 
rad övergripande mål och riktlinjer som berör den framtida markanvändningen. Här undersöks 
olika mål och riktlinjer som finns på internationell, nationell och regional nivå. Nedan 
sammanfattas några av de policys som bedöms vara mest relevanta för min studie och likaså är 
viktiga för det svenska arbetet gällande en effektiv markanvändning. Denna del avslutas med en 
diskussion och slutsats.   
 

Plan- och bygglagen och miljöbalken 
 
Sedan medeltiden har svensk mark för bebyggelse planlagts (Hall, 1997, Boverket, 2004). 1734 
kom rikets första gemensamma markreglerande lag, en lag som under åren har bytts ut och 
ersatts av nya lagar och stadgar. Plan- och bygglagen1 (PBL) och naturresurslagen (NRL) kom 
1987. Genom dessa lagar förstärktes kommunernas ansvar för miljö och naturresurser, vilket har 
gett möjligheter för nya regleringsformer. 1999 utkom en miljölagstiftning i form av miljöbalken 
(MB) och den tidigare NRL upphörde då att gälla (Ibid). I PBL regleras användningen av mark 
och vatten genom detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar utformningen av 
bebyggelsemiljöer.  
 

I Plan- och bygglagens portalparagraf 1 kap 1 § står följande: ”Denna lag innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att med beaktande av 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” (SFS 
1987:10). 
 
I Miljöbalken 3 kap 1 § framgår det att: ”Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning” (SFS 1998:808). 

 
I PBL 2 och 3 § står att det ligger i varje kommuns intresse att planera användningen av mark 
och vatten. Det skall vägledas genom översiktsplanen för att sedan regleras i detaljplaner. De 
områden som inte omfattas av detaljplaner kan markanvändningen istället regleras genom 
områdesbestämmelser, om de bidrar till att uppnå det som är angivet i översiktsplanen (SFS 
1987:10). 
 

                                                 
1 Nuvarande plan- och bygglag upphör att gälla i maj 2011, då den ersätts av en ny plan- och bygglag. Detta arbete 
utgår endast ifrån dagens befintliga lag PBL 1987:10. 
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Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är: Jord- och skogsbruk 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” 
(SFS 1998:808). 
 

I PBL 1 kap 6 § står det att ”För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från 
allmän synpunkt lämplig för ändamålet” och i 2 kap 1 § framgår att ”Mark- och vattenområden 
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning” (SFS 1987:10). Vidare skall bestämmelserna i 
3 och 4 kap MB tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. 
Utifrån MB 3 kap 4 § går det alltså bra att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk så länge det 
är av samhällets intresse och ingen annan lämplig mark finns för ändamålet. I MB 3 kap 6 § 
framgår det att ”markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärde skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön”. (SFS 1998:808) En tolkning av lagen är då att en kommun som 
kan argumentera för att det föreligger väsentliga samhällsintressen för att få ta jordbruksmark i 
anspråk, kan göra det. En vidare tolkning av detta är att kommunen själva genom planläggning 
eller bygglovsprövning kan bedöma att marken anses lämplig från allmän synpunkt, för att sedan 
utarbeta en plan för området som de själva godkänner. Dock har länsstyrelsen enligt PBL 1 kap 8 
§ ”tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kommunerna i deras 
planläggning”. Vidare framgår det att naturvärden så långt så möjligt skall skyddas mot skadliga 
åtgärder, likaså här är det en tolkningsfråga hur långt det är möjligt att skydda ett markområde. 
En fråga att fundera på är då om det inte är oundvikligt att inte skada naturvärden vid 
anspråkstagande av jordbruksmark och utifrån tolkningen bedöma hur långt det är möjligt att 
skydda denna mark. Denna fråga kan innebära att planeringskonflikter uppstår, då olika intressen 
står emot varandra.   
 

I PBL kap 2 tas de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse upp. I 1 § står att ”mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade” i denna paragraf framgår även att det är att föredra en 
användning som från allmän synpunkt innebär god hushållning (SFS 1987:10).  

PBL 2 kap 3 § har en något tydligare inriktning vad gäller planering av ny bebyggelse då det 
framgår att: “Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till  

 de boendes och övrigas hälsa och säkerhet, 
 jord-, berg- och vattenförhållandena, 
 möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice, 
 möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och  

risken för olyckor, översvämning och erosion” (SFS 1987:10). 
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Det är dock inget i denna paragraf som säger att det inte är tillåtet att lokalisera ny bebyggelse på 
brukningsvärd jordbruksmark. 

 

Enligt PBL 3 kap 15 § ska ”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Dessutom skall tillses att [...] naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara” (SFS 
1987:10). Även här framgår det att det är tillåtet att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse, 
om det görs på ett sätt som anses lämpligt och värnar om naturförutsättningarna så långt det är 
möjligt.  

  

Internationella mål 
 
Konventioner är avtal som sluts mellan länder och det finns konventioner på många olika nivåer. 
De kan vara världsomfattande eller mer regionalt anpassade som till exempel inom Europa. 
Nedan omnämns några av de konventioner som har betydelse för den svenska planeringen 
gällande markanvändning och jordbruksmark. 
 

Agenda 21 
 
Vid den s.k. Riokonferensen 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21, ett globalt 
handlingsprogram för FN gällande hållbar utveckling.  Agenda 21 programmet anger långsiktiga 
mål och riktlinjer som skall vara till grund för att uppnå en hållbar utveckling, genom att utrota 
fattigdom och undanröja miljöhot (Regeringskansliet 2004). I mitten av 1990-talet påbörjades 
arbetet med Agenda 21 i de svenska kommunerna och medvetandet av miljöproblemens allvar 
växte (Khakee 2000). Vidare argumenterar Khakee att samhällsplaneringen på ett avsiktligt sätt 
kan fungera som förebyggande miljövård och att det inte är tillräckligt med bevarandet av 
naturresurser enligt de riksintressen som finns. När det gäller hållbar ekologisk utveckling måste 
enligt Khakee samhällsplaneringen främja att samhället anpassas till dess naturförutsättningar, 
för att försäkra mänskligheten och naturens existens. Enligt Khakee måste kommunerna ta ett 
större ansvar för naturresurserna i sina områden och att all kommunal- och översiktsplanering 
skall ha som mål att den formuleras på ett sådant sätt att den når en hållbar ekologisk utveckling 
(Ibid). Sverige har under åren arbetat fram en rad strategier och rapporter gällande det svenska 
arbetet för hållbar utveckling. Utifrån dessa dokument utformades 2006 en svensk strategi för det 
fortsatta arbetet med hållbar utveckling. I detta program "Strategiska utmaningar - En 
vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling" fokuseras arbetet på 4 punkter varav 
en är, Bygga samhället hållbart, vilket innebär att goda levnadsvillkor skall vidareutvecklas 
genom den fysiska planeringen, regional utveckling, satsningar på infrastruktur och utveckling 
av boende- och stadsmiljöer (Regeringskansliet 2006). Problematiken med strategier av detta 
slag, kan vara svårigheten med att precisera vad goda levnadsvillkor egentligen är och för vem. 
Innebär hushållning av jordbruksmark att samhället byggs hållbart och bidrar det i sin tur till 
goda levnadsvillkor? Eller är det kanske tvärtom så att medborgarnas syn på goda levnadsvillkor, 
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är den friliggande villan i utkanten av staden som är svår att kombinera med hushållning av den 
jordbruksmark som ur bevarande synpunkt kan innebära ett hållbart samhälle?      
 

Habitat II 
 
Vid FN:s världskonferens i Istanbul 1996 togs programmet Habitat II fram, gällande boende, 
bebyggelse och stadsutveckling. Programmet var efterföljande till Agenda 21. Skillnaden mellan 
dem är att Agenda 21 fokuserar på miljömässiga utgångspunkter medan Habitat II istället utgår 
ifrån bebyggelse (Utrikesdepartementet 1997).   
 

”Att ha tillgång till mark är en livsviktig förutsättning för många levande system när det 
gäller tillgången till föda, vatten, energi och är också livsviktigt för mänsklig verksamhet. I 
snabbt växande städer har tillgången till mark i ökande grad försvårats genom 
konkurrerande markbehov för bostäder, industri, handel, infrastruktur, transporter och 
jordbruk, genom behovet av öppna platser och grönområden samt genom behovet att skydda 
ömtåliga ekosystem.” (Utrikesdepartementet 1997, s. 145). 

 
De länder som deltog fick lyfta fram sina huvudfrågor. För Sveriges del gjordes detta av en 
beredning i regeringskansliet och en av de svenska nyckelfrågorna för hållbara städer var 
markanvändningen. Beredningen lyfte även fram att samspelet mellan städer och landsbygd 
måste omprövas med sikte på att bland annat främja en hållbar hushållning med naturresurserna 
(Utrikesdepartementet 1997). När det gäller blandad markanvändning och hur tätt städer skall 
byggas bör lämpliga riktlinjer tas fram som främjar städernas utveckling. Jordbruksmarken lyftes 
fram som ovärderlig och i behov av skydd. Åtgärder som föreslås i Habitatagendan är bland 
annat kontrollåtgärder för markanvändningen och planeringsmetoder gällande 
markanvändningen, så att de markresurser som är begränsade utnyttjas på ett effektivare och mer 
hållbart sätt (Ibid).  
 

Europeiska landskapskonventionen 
 
Syftet med den Europeiska landskapskonventionen är att stärka skydd, förvaltning och planering 
av de europeiska landskapen. Detta samarbete är tänkt att förbättra arbetet kring landskapsfrågor 
inom Europa, samt stärka allmänhetens och lokalsamhällets deltagande i detta arbete. 
Konventionen omfattar alla typer av landskap som berör människorna och det understryks att 
landskapet är en gemensam tillgång som är allas ansvarar. Förhandlingar om hur landskapets 
resurser skall utnyttjas eller utvecklas är vanligt förekommande och kräver ett nära samarbete 
mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda, så att landskapets värden kan tas 
tillvara och utvecklas på ett hållbart sätt (Riksantikvarieämbetet, 2010). 
 
Den 11 november 2010 beslutade Sveriges regering att ratificera den Europeiska 
landskapskonventionen som trädde i kraft 1 maj 2011. Att Sverige ratificerar konventionen 
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innebär att dess intentioner gällande skydd, planering och förvaltning av landskapet skall arbetas 
in i vårt lands lagstiftning och politik.  
Detta innebär att Sverige skall: 

 erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 
 öka medvetenheten om landets värde och betydelse i det civila samhället, i privata 

organisationer och hos offentliga myndigheter 
 främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt 
 utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa 
 utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet 

(Riksantikvarieämbetet, 2010).  
 
Det är svårt att dra några slutsatser angående hur/om detta kommer påverka landskapet på ett 
nämnvärt sätt. Frågorna som tas upp är inte styrande eller bindande, utan uppfattas mer som 
ambitioner för det fortsatta arbetet gällande landskapskonventionen.   
 

Nationella mål 
 
I april 1999 beslutade riksdagen om ett generationsmål, där det övergripande målet för 
miljöarbetet är att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är åtgärdade (Boverket och Naturvårdsverket 2000). I samband med 
generationsmålet beslutade riksdagen även om 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen är 
tänkta att fungera som vägledning i samhällsplanering och dess tillämpning av miljöbalken. 
Syftet med målen är att:  
 

 främja människors hälsa 
 värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
 ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
 bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
 trygga en god hushållning med naturresurserna (Naturvårdsverket 2009a). 

 
Miljökvalitetsmålen skall tillämpas i den fysiska planeringen på nationell, regional samt lokal 
nivå (Region Skåne, 2009a). Länsstyrelserna ansvarar för de nationella målen och att de 
anpassas till en regional nivå. Kommunerna har i sin tur ansvar för lokal anpassning av både 
nationella och regionala mål (Boverket och Naturvårdsverket 2000). Olika myndigheter ansvarar 
för de olika målen och dess samordning, uppföljning och utvärdering. De miljökvalitetsmål som 
berör markanvändning och är relevanta för detta examensarbete är nummer 13 Ett rikt 
odlingslandskap med Jordbruksverket som ansvarig myndighet och nummer 15 God bebyggd 
miljö, där ansvarig myndighet är Boverket. Definitionen av målet ett rikt odlingslandskap är: 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks (Naturvårdsverket 2010b). Enligt Naturvårdsverket 
(2009b) förekommer det en rad hot när det gäller målet om ett rikt odlingslandskap. De 
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värdefullaste åkermarkerna i den skånska slättbygden hotas av utarmning på grund av 
intensifierad odling och av exploatering för andra ändamål, vilket i sin tur hotar de natur- och 
kulturvärden som är knutna till åkerlandskapet. Nedläggning av jordbruksmark är också ett hot i 
de skånska skogs- och mellanmarkerna (Naturvårdsverket 2009b). Definitionen av målet god 
bebyggd miljö är: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas (Naturvårdsverket 2010a). När det gäller målet om en god bebyggd miljö framgår det av 
Naturvårdsverket (2009b) att byggandet i Skåne främst sker i kustnära områden och att 
byggandet för övrigt har mattats av. Naturvårdsverket menar att merparten av kommunerna har 
tydliga ambitioner för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå ett långsiktigt hållbart 
samhälle, men att det finns en avsaknad på konkreta strategier för hur målen skall nås. Många 
kommuner saknar dokument som hanterar hur grönområden i tätorter och dess omnejd skall 
bevaras, vårdas och utvecklas. Brist på dessa dokument gör att kortsiktiga lösningar tar överhand 
och grönområden ofta tas i anspråk för den akuta efterfrågan på mark (Naturvårdsverket 2009b). 
 
Stenström (2005) framhäver att ”den bördiga marken” borde vara ett av våra miljökvalitetsmål. 
Han menar att jordbruksmarken är den viktigaste resursen för vår existens och att all 
jordbruksmark kommer att behövas i framtiden. Vidare belyser Stenström att hänsyn till den 
värdefulla jordbruksmarken bör vägas in i de miljökonsekvensanalyser som görs vid ny- och 
ombyggnation.  

 

Regionala mål 
 
I Skåne har ett program tagits fram för att ge en samlad bild över Skånes framtid (Regionalt 
utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016). Programmets syfte är att hjälpa till i det skånska 
planerings- och utvecklingsarbetet genom utformning av olika mål och visioner. I programmets 
vision för 2016 Ett livskraftigt Skåne, finns en strävan efter en levande landsbygd där 
livsmedelssektorn står i blom, alla invånare kan finna sitt drömboende och var du än befinner dig 
i Skåne finns närheten till natur – och rekreation (Region Skåne 2009b). En vision som denna 
kan lätt upplevas som lite överambitiös och utopisk. I programmet tas kollektivtrafiksatsningar 
och bebyggelseförtätning upp som sätt att arbeta på för att främja en hållbar stadsutveckling 
(Ibid). De viktigaste målen som ligger till grund för att uppnå vision 2016 sammanfattas i slutet 
av programmet. Bland de 24 mål som finns med, berör inget av dem hushållandet med den 
värdefulla åkermarken eller bevarandet av natur- och rekreationsområden (Ibid). Dock belyser 
Region Skåne (2009b) i en SWOT- analys2 de gjort, de olika hot som föreligger, varav ett hot är 
minskad mångfald i natur- och kulturlandskapet, samt att värdefull jordbruksmark och natur får 
ge vika för samhällsutbyggnad (Ibid).  
 

                                                 
2 SWOT-analysen kommer ifrån engelskan och används ofta som planeringshjälpmedel. De olika delarna står för 
Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot).  
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Slutsatser och diskussion 
 
Behövs en förstärkt lagstiftning för att skydda jordbruksmarken? Eller räcker det skydd som 
lagstiftningen ger, samt genom kommunernas översiktsplaner och vidare i detaljplaneringen. Det 
råder delade meningar i frågan. T ex Lantbrukarnas riksförbund (LRF) arbetar med att få till 
stånd ett starkare skydd för jordbruksmarken i lagstiftningen, då de inte tycker att 
jordbruksmarken har det skydd som krävs. I ett remissyttrande till Miljödepartementet föreslår 
LRF att en utredning gällande en reform som skall möjliggöra att den produktionsmässigt bästa 
jordbruksmarken skall räknas som riksintresse för jordbruket. Enligt LRF skulle ett utpekande av 
jordbruksmark som riksintresse medföra ett stärkt skydd mot exploatering (LRF 2009). Likaså 
arbetar den ideella föreningen Den goda jorden aktivt med att få till stånd ett fungerande skydd 
för den goda jordbruksmarken. Föreningen är ett exempel på intresset för min frågeställning. De 
förmedlar kunskap om åkermarkens betydelse för kommande generationer, främst vad gäller 
livsmedel- och energiproduktion och arbetar för att åkermarken inte ska förstöras för all framtid 
(Den goda jorden 2010).  

Miljödepartementet har en annan åsikt i frågan - enligt SOU 2009:45 saknas tillräckligt stöd för 
att jordbruksmark skall klassas som ett riksintresse. Regelsystemet anses ändamålsenligt och 
istället bör mindre tillägg och utvärdering göras om reglerna behöver ändras. Utredningens 
förslag lyder: ”I 3 kap. 4 § miljöbalken föreslås en ändring av redaktionell natur. Plan- och 
byggförordningen (1987:383) bör innehålla en föreskrift som säkerställer att bestämmelserna 
om skydd av jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken bevakas och tillämpas vid lovgivning och 
planprocess enligt PBL. Kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken bör 
utvärderas.”(SOU 2009:45 s, 132). 

 
Som den svenska lagstiftningen visar är den idag inte särskilt hårt reglerad gällande 
jordbruksmarken. På de ställen lagen värnar om jordbruksmarken är den ofta utformad på ett 
sådant sätt att beroende på hur den tolkas kan betyda olika och det är möjligt att kringgå den om 
det läggs fram på ett lämpligt sätt. Detta innebär att det skydd som viss jordbruksmark eventuellt 
behöver är svår att garantera. Det finns heller inga klara definitioner på vad som är ”god 
hushållning” eller ”en långsiktigt hållbar livsmiljö”, utan upplevs mer som välmenande 
målformuleringar som kan vara svårtolkade i praktiken och likaså stå i konflikt med varandra.  

Problemet kan vara att jordbruksmarken verkar ha ett starkt skydd genom gällande lagstiftning 
och att översiktsplanerna värnar om jordbruksmarken. Det som ändå måste betraktas är att 
översiktsplanen inte är juridiskt bindande vilket kan innebära att bevarandet av den goda 
jordbruksmarken i många fall kan ge vika för andra intressen. Det verkar även väldigt svårt att 
säga hur mycket av den skånska jordbruksmarken som kommer tas i anspråk i framtiden. Utifrån 
de skånska översiktsplanerna pekas cirka 44 procent av de kommande utbyggnadsområdena vara 
planerad på jordbruksmark. Det motsvarar 8 905 hektar jordbruksmark av den totala ytan på 20 
223 hektar mark som planeras för exploatering. Möjligheten finns att även andra områden än de 
som pekas ut i översiktsplanerna exploateras (Länsstyrelsen Skåne 2009). 

Det kan tyckas märkligt att lagstiftningen skyddar bland annat strandskyddsområden, 
biotopskyddsområden och fjällområden, men inte jordbruksmarken som är livsviktig för 
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livsmedelsförsörjning och energiproduktion. Går det att stå till svars för dagens markanvändning 
inför kommande generationer, om vi fortsätter exploatera den goda jordbruksmarken i samma 
takt som görs idag?  

 

Del II C - Stadsbyggnadsutveckling, förtätning och utglesning 
 
Del II C inleds med stadsbyggnadsutveckling och planeringsteori. Här diskuteras även 
begreppet hållbar utveckling och dess innebörd för hushållandet med resurser.  
Jordbruksmarken kan ses som en viktig aspekt inom stadsplanering för en hållbar utveckling. En 
diskussion förs kring vilken bebyggelse – och trafikstruktur som främjar hållbar utveckling, en 
diskussion som i sin tur kan relateras till förtätning och utglesning. Begreppet sprawl beskrivs 
för att sedan gå vidare och närmare undersöka för- och nackdelar med förtätning och 
utglesning. En diskussion kring den problematik och de intressekonflikter som berör ämnet tas 
upp här. Del II C avslutas med slutsatser och diskussion.  
 

Stadsbyggnadsutveckling och planeringsteori 
 
Med en idéhistorisk utgångspunkt diskuterar Rådberg (1988) det moderna stadsbyggandet. 
Rådberg lyfter i sin huvudtes fram att stadsbyggandet styrts och formats av ideologiska 
stadsbyggnadsdoktriner, varav de olika doktrinerna haft olika position i täthetsfrågan. Han menar 
att dessa doktriner har haft en mycket högre påverkan på stadsbyggandet än vad man kan tro. En 
flitig samhällsdebatt pågår idag angående förtätning och utglesning. Det är ett ämne som 
engagerar många då de förändringar som görs kan komma att påverka människors närmiljöer på 
olika sätt. Enligt Rådberg och Johansson (1997) råder det ingen enighet i täthetsfrågan mellan 
författarna av stadsbyggnadsteorins klassiker. Sedan 1800-talets mitt har den Europeiska 
stadsplaneringen utmärkts av tre skilda stadsideal ”den täta kvartersstaden”, den låga och 
utbredda ”trädgårdsstaden” och den ”öppna stadsplanen” som kan beskrivas som 
funktionalismens stad med höga hus i park (Rådberg 1988). 
Förespråkare för låg till måttlig täthet är till exempel Howard och Unwin. Howard var den som i 
slutet av 1800-talet lade grunden för trädgårdsstadsrörelsen som under 1900-talets början kom att 
spridas över Europa (Ibid). Unwin var sedan den arkitekt som först lyckades omsätta 
trädgårdsstadsiden till verklighet på ett framgångsrikt sätt (Ibid). Le Corbusier och Jacobs var 
istället förespråkare för en hög täthet och menar att det är idealet. Le Corbusier, som anses vara 
en av världens mest kända arkitekter och stadsplanerare, har under sina år präglat stadsbyggandet 
världen över med sina storskaliga projekt med skyskrapor och höghus i park som genom sin 
höga täthet kunde rymma en hel stads befolkning (Ibid). Kulturskribenten och arkitektur- och 
stadsplaneringskritikern Jacobs, har även hon påverkat 1900-talets Europeiska stadsbyggande. 
Jacobs förespråkade en hög andel bebyggd mark men var samtidigt kritisk till allt för hög täthet 
då det riskerar att bli ensidigt och monotont. Istället lyfter hon fram att den obebyggda marken 
skall bestå av gator och parker, som garanterar ett livligt gatuliv (Ibid). Enligt Rådberg & 
Johansson (1997) saknas en enhetlig teori om kvalitet i stadsbyggandet, de framhåller att det 
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behövs en teori som bygger på empiriska prövningar, istället för dagens teorier i ämnet som ofta 
är motstridiga. 
 
Alexander Ståhle (2005) framhåller motsättningarna mellan täthet och utglesning och menar att 
dessa motsättningar till stor del karaktäriserar dagens stadsplanering. Ståhle lyfter speciellt fram 
motsättningen ”tätt” och ”grönt” och han påpekar att det är en fråga som följt planeringen under 
en lång tid att denna fråga även fortsättningsvis kommer att göra det. Enligt Ståhle har 
förtätningsförespråkarna en tendens att i stadsplaneringsdebatten undvika ämnet som berör 
friytor och grönska. Inom svensk stadsbyggnadsforskning är GIS-analyser utförda i svenska 
städer som visar ett samband mellan ju mer grönyta som finns i staden desto sämre är tillgången 
till service. Ståhle belyser att i den engelska debatten framhåller en del forskare att 
grönområdena minskar stadens täthet, samtidigt som andra forskare kommit fram till att det finns 
fördelar med förtätning och en hög täthet i städer. I den amerikanska debatten har den så kallade 
New Urbanismrörelsen fått mycket gehör för sina planeringsprinciper som eftersträvar en tät stad 
med liv och rörelse, dock påpekar Ståhle rörelsens avsaknad av diskussion kring parker och 
grönska i deras skrifter. Ståhle belyser även att det ena inte behöver utesluta det andra när det 
gäller täthet och grönska. Städer där en hög täthet kan upprätthållas samtidigt som det finns 
attraktiva livsmiljöer, behåller sina invånare i staden. Exempel på det är storstäder som har 
centrala parker, som Stockholm, London, Paris och New York, medan storstäder som Aten och 
Detroit som saknar parker också har färre boende i centrum (Ibid).   
 
I arbetsrapporten Mot uthålligt samarbete, Mannberg (2005) beskrivs den samhällsplanering 
som innefattar många olika intressen ofta som konfliktfylld. I rapporten framhålls att mark och 
planfrågor är de kommunalt mest konfliktfyllda, och speciellt de gällande bevarandevärden som 
står gentemot exploateringsvärden (Mannberg 2005). Målkonflikter kan vara att en åtgärd 
gynnar ett mål, men är negativt för ett annat. En trolig målkonflikt gällande vår markanvändning 
och exploatering av städer kan vara att bevarande (av jordbruksmark) och exploatering (av den 
för till exempel bostadsbyggande) är i sig en målkonflikt och det är ett typiskt planeringsproblem 
att hantera det.  
 

Hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling myntades genom Brundtlandkommisionens rapport Our Common 
Future 1987 ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (World 
Commission on Environment and Development, 1987, s. 43). Begreppet vidareutvecklades sedan 
1991 och fick genom FN:s miljöprogram och Världsnaturfonden definitionen: ”En hållbar 
utveckling innebär att förbättra livskvaliteten samtidigt som man lever inom ramen för de 
omgivande ekosystemens bärförmåga”. 
Idag är hållbar utveckling ett begrepp som används flitigt, det är dock svårt att exakt precisera 
dess innebörd, mer än att understryka vikten av hushållning med resurser för att inte äventyra 
kommande generationers välfärd. I övrigt är det ett generellt begrepp som går att tolka fritt 
beroende på i vilket sammanhang det används, likaså finns det olika argument för hur hållbar 
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utveckling skall uppnås. Ett exempel på argument för att bidra till en hållbar utveckling, kan vara 
grönstrukturens betydelse för planering och likaså grönstrukturens vikt av ett samspel med 
bebyggelse- och infrastruktur samt transporter (Falkheden & Malbert, 2000). I Miljöbalken, 
plan- och bygglagen, Agenda 21, Habitat II och i de miljömål som finns är begreppet hållbar 
utveckling viktigt. Begreppet belyser vikten av att vi måste ta hänsyn till ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter när vi planerar framtidens städer. Diskussionen kring vilken 
bebyggelse- och trafikstruktur som bäst främjar en hållbar stadsutveckling är uppdelad i två 
läger. Det finns de som förespråkar en tät och kompakt stad och så finns det andra som menar att 
det är nödvändigt med en successiv utglesning av staden (Boverket och Naturvårdsverket 2000). 
Den täta stadens förespråkare lyfter ofta fram sambanden mellan täthet och en lägre 
energianvändning och att dessa går hand i hand, då de främjar ett minskat transportanvändande. 
En förutsättning för detta är dock en närhet mellan bostaden och olika servicefunktioner, likaså 
att kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt (Boverket 2003). Westford är en 
av dem som ställer sig kritisk till att bebyggelseförtätning skulle minska energianvändningen. 
Hon menar att förtätning som utförs på rätt sätt, i vissa fall kan minska energianvändningen, men 
att det är en övertro att förtätning kan användas som en miljöstrategi (Westford, 1999).  
 

Sprawl 
 
Enligt Arnstberg (2005) är sprawl synonymt med att spreta utåt, ta stor plats och ligga och 
kravla. I stadsbyggnadssammanhang används ofta begreppet urban sprawl. Urban sprawl kan 
enligt Arnstberg översättas till stadsutglesning och syftar på den process där invånarna tar ett 
urbant område i anspråk gällande infrastruktur, arbetsmarknad och sociala service och sprider ut 
det allt mer. Det är skillnad på om människor flyttar in till staden, vilket gör att den växer, och på 
sprawl. När det gäller sprawl menar Arnstberg att det är invånarna som bosätter sig och sprider 
ut sig från stadens centrum och han hävdar att sprawl i princip är praxis vad gäller städers 
tillväxt (Arnstberg 2005). 
Debatter kring sprawl pågår idag runt om i världen. Speciellt i USA förs en livlig debatt kring 
sprawl och stadsbyggande. Detta arbete behandlar dock inte denna globala diskussion närmare, 
då arbetet avgränsas ur en svensk kontext och fokus kommer speciellt vara på diskussionen kring 
sprawl i Sverige och Skåne. 
 
Enligt Arnstberg (2005) är urban sprawl inget som för associationer till de svenska städerna, utan 
han framhåller att bortsett från Stockholm, Göteborg och Malmö så handlar det mer om en 
generell förtätning. Centrala regements- och industrinedläggningar har gjort att dessa områden 
kunnat omvandlas till bostäder, kontor och högskolor etc. Samtidigt som detta skett menar 
Arnstberg att sprawling dock blivit ett kännetecken för de svenska städerna. Det har skapats två 
typer av valbara boendeformer för invånarna. Sprawling innebär att en utveckling skett mot ett 
utspritt och monofunktionellt urbant landskap. Mellan 1960-1995 sjönk boendetätheten i de 
större svenska städerna med en tredjedel och under samma tid ökade städernas tätortsareal med 
cirka 70 procent. Anledningen till dessa siffror är enligt Arnstberg att de som har möjlighet att 
välja sitt boende ofta väljer ett hus eller radhus utanför staden (ofta familjer) eller ett centralt 
boende med närhet till service och andra stadsmässiga funktioner (ofta singelboende) (Ibid).   
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Förtätning 
 
Enligt Ståhle (2005) så är det som drivit täthetsförespråkarna det fenomen som kallas urban 
sprawl. Ståhle framhåller att ” Urbanisterna i Sverige, med Stadsmiljörådets ordförande Lousie 
Nyström i spetsen, har framförallt kritiserat sprawl för att det skapar bilberoende och 
segregation med allt vad det innebär av orättvisor, luftföroreningar, fetma, isolering och 
otrygghet.” (Ståhle 2005, s 3). Ett annat argument för att bygga tätare är bevarandet och 
hushållandet av natur- och odlingsmark (Falkheden & Malbert 2000). Genom att förtäta på redan 
bebyggd mark, utnyttjas marken och den befintliga infrastrukturen på ett effektivt sätt (Guttu 
1993). Nätverket YIMBY (Yes In My BackYard) är också förespråkare för en tätare stad.  
Nätverket är ett medborgarinitiativ som grundades i Stockholm 2007 och de ställer sig positiva 
till förändringar i sin närhet och vill att den urbana staden skall få upprättelse, att man ska bygga 
mer stad i form av tät blandstad och inte bygga nya bostadsområden och förorter som tar 
oexploaterad naturmark i anspråk (YIMBY 2011). 
 
Vid förtätning tas områden som tidigare haft en annan användning i anspråk för ny bebyggelse. 
På bekostnad av förtätning försvinner ofta grönområden, utrymmen för utsikt och ljusinsläpp i 
bebyggelsen (Westford 1999). Guttu (1993) motsätter sig att grönområden försvinner vid 
förtätning och menar istället att markhushållning kan innebära att grönområden kan bevaras.  
 
Westford (1999) lyfter fram att Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har arbetat 
fram ett program för ”Natur- och miljövennlig tettstedsutveckling” kallad (NAMIT). Projektet 
har tre huvudprinciper som formulerats som en strategi för natur- och miljövänlig 
tätortsutveckling, varav en av principerna är att hushålla med markareal för att spara obebyggda 
områden. Denna förtätningsstrategi går ut på att det som byggs ut koncentreras till befintliga 
tätortskärnor. (NIBR) har även tagit fram några punkter över hur förtätning kan ske:  
 

 Överdäckning av vägar t ex för mångfaldigt utnyttjande av marken 
 Tillbyggnad och påbyggnad 
 Intensifierad användning av utrymmen, t ex inredning av vind 
 Uppstyckning av tomter för småhusbygge 
 Utbyggnad på inklämd mark som använts till annat än bebyggelse (Westford 1999, s 

46). 
 
Tät bebyggelse ses ur kommunalteknisk synpunkt ofta som fördelaktig, då det minimerar 
kostnader för investerings, underhålls- och gatukostnader samt för vatten- och avloppförsörjning 
(Westford 1999).  
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Utglesning 
 
Günter (citerat i Boverket 2000) en av utglesningens största förespråkare. Günter har tagit fram 
en modell för ruralisering av städer och tätorter. Tanken med modellen är att mindre tätorter på 
cirka 100-200 invånare, med närhet till jordbruksmark av en yta på cirka 40 hektar med ett eller 
flera jordbruk, länkas samman i en nätverksstruktur. Invånarna i tätorterna försörjs av jordbruket 
och där finns även återvinningssystem och småskaliga arbetsplatser.  En samhällsomställning i 
detta slag skulle innebära förutsättningar för en resurseffektiv livsmedelsproduktion, dock skulle 
de ekonomiska och sociala konsekvenserna blir enorma (Boverket 2000). En strukturomvandling 
av detta slag skulle vara väldigt tidskrävande och Günter arbetar med ett tidsförlopp på upp till 
ett sekel (Orrskog 1993). Förslaget kan ses som utopiskt, men samtidigt väcker det tankar som 
kan bidra i debatten om ett hållbart samhälle (Boverket 2000). Andra argument för ett glesare 
byggande är de av hälsosynpunkt. Förespråkarna lyfter fram vikten av en ljusare, rymligare och 
mer hälsosam miljö, fri från insyn och störningar från grannar och en närhet till grönområden 
(Westford 1999).  
Idén om rurala småskaliga bebyggelselandskap som förespråkas av Günter är inte helt 
oproblematisk. För att det ska ens ska vara möjligt att uppnå en ruralisering av städer krävs 
medborgarnas vilja och intresse att genomföra förändringen. Det är orealistiskt att tro att alla 
medborgares idealsamhälle är rurala småsamhällen. En styrning av människor och deras 
boendemönster likt det här är en utopi.  I nästa stycke undersöks de boende normer som råder. 
 

Hur vill vi bo 
 
Vilken typ av bostad vill vi egentligen ha, vill vi bo i enfamiljshus i en villa eller radhus eller 
kanske rent av i en lägenhet i ett flerfamiljshus? Enligt Rådberg & Johansson (1997) visar i 
princip alla undersökningar, att enfamiljshuset är det mest attraktiva. Vidare lyfter de fram att 
flerfamiljshuset inte skall ses som ett sämre boendealternativ, en lägenhet i ett flerbostadshus är 
för många det mest attraktiva och likaså det mest realistiska boendet. Många unga vill flytta till 
en egen lägenhet och även många äldre vill flytta från sina villor till ett mer lättskött boende i 
form av en lägenhet.  Arnstberg (2005) skriver att medborgarna idag har så höga krav på sitt 
boende, krav som ofta är både egoistiska och orimliga, vilket har gjort att planerare och 
arkitekters syn på svenskens drömboende är ’en röd stuga på Stureplan’. I Lomma är 
enfamiljshusen attraktiva och det finns en efterfrågan på tomter för småhusbyggande (Lomma 
kommun 2010e). Det är många unga familjer som flyttar till Lomma och de vill ofta bo i 
enfamiljshus, samtidigt finns behovet av lägenheter till de ungdomar som vill stanna kvar i 
kommunen och flytta till eget boende samt till de äldre som vill bo kvar i samma område men 
eftersöker ett mer lättskött boende.  
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Intressekonflikter i stadsplaneringen 
 
Det är allmänt svårt att i planeringsprocessen framhäva de långsiktiga fördelar som 
sammanhängande grönområden och kultur- och stadsmiljövärden har mot de olika 
exploateringsintressen som finns (Westford 1999). Westford framhåller svårigheten med 
förtätning i befintlig bebyggelse då medborgarna ofta är känsliga och protesterar mot 
förändringar i sina närmiljöer. Människans negativa syn på förändring i sin boendemiljö antas 
bero på de ideal som legat till grund när de bosatte sig där. Enligt Westford (1999) visar 
resultaten från en norsk studie att människor generellt har en negativ syn på koncentrerade 
bebyggelsemönster och förtätning i befintliga bostadsområden. I artikeln Sveriges globala 
ansvar – idag! framhåller Stenström att urbanisering av den ändliga åkerjorden är ett resultat av 
kommunpolitikers snäva tänkande och målinriktade beslut, då sysselsättning och tillväxt i den 
egna kommunen går före hushållandet av jordens ändliga naturresurs som jordbruksmarken 
faktiskt är. Ny exploatering skall ske på mark som inte är odlingsbar (Stenström 2005). I en 
rapport från Boverket lyfts vikten av den politiska viljan fram för att få miljöaspekter att väga 
lika tungt som andra intressen i beslutsprocesser (Boverket 2003). Målet om Ett rikt 
odlingslandskap ses som en miljöaspekt och i det målet ingår bevarandet av jordbruksmark. 
Enligt Boverket (2003) tas exploatering som ger ökad sysselsättning upp som en aspekt som 
väger tyngre än miljöaspekterna och även i kommuner med starkt miljöengagemang väger den 
ekonomiska tillväxten tyngre (Ibid). Enligt Boverket (2003) finns en avsaknad av regler gällande 
intresseavvägningar och hur lämpligheten skall bedömas när olika intressen slåss om samma 
mark- eller vattenområde.  
Företagsamheten gynnas generellt av utglesning. Då det på kort sikt är mer ekonomiskt lönsamt 
och likaså ett mindre problematiskt sätt att bygga på. Utglesning innebär ofta en enklare 
planeringsprocess än vid förtätning, då det vid utglesning brukar vara färre aktörer och berörda 
inblandade i processen. Det uppstår ofta problem och konflikter vid förtätning i befintlig 
bebyggelse. De boende protesterar vanligtvis mot förändringar och ny bebyggelse i deras närhet 
(Svenska naturskyddsföreningen 2006). Kan inte kommunerna erbjuda attraktiva boendemiljöer, 
finns en risk att invånare väljer grannkommunen som kanske har fler boendealternativ, lägre 
skatter och bättre service och bättre skolor (Ibid). Detta kan i sin tur leda till att en kommun 
bortprioriterar miljöaspekterna och jordbruksmarken.  

Alternativ för framtiden 
 
Hur ska kommunerna förhålla sig till jordbruksmarken generellt (utifrån gällande lagstiftning). 
Vad kan tänkas hända om vi fortsätter expandera på den skånska jordbruksmarken? Ett alternativ 
för framtiden är att den växande staden integreras med jordbruksmarken och dess kvalitéer. 
Mårsén (2010) beskriver ett förslag över Hyllie i Malmö som en framtida landskapsstad. Hyllie 
väntas bli en nationell knutpunkt i Öresundsregionen men samtidig är marken i området 
högklassig jordbruksmark. Förslaget visar på att samarbete mellan olika intressen kan integreras 
i planeringen och på så sätt motverka konflikter mellan varandra. Här föreslås en ny hållbar 
stadsdel med urbant jordbruk, där stadens täthet möter den goda jordbruksmarken och en 
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symbios mellan stad och land uppstår. Intresset för stadsjordbruk förväntas växa sig stort i 
framtiden, då cirka 5 procent av våra livsmedel tros komma ifrån stadsnära odling (Mårsén 
2010). Mårséns förslag på en framtida landskapsstad är ett exempel på nya sätt att arbeta med 
jordbruksmarksproblematiken och städers expansion. 
 

Argument för tät- och gles bebyggelsestruktur 
 
 
Det finns olika sätt att kategorisera fördelarna för tät- respektive glesbebyggelsestruktur. Tabell 
2 visar hur Orrskog (1993) sammanställt argument för tät bebyggelsestruktur respektive gles 
bebyggelsestruktur på ortsnivå och regionnivå.  
Argument för en tät 
bebyggelsestruktur 
på ortsnivå: 

Argument för en tät 
bebyggelsestruktur 
på regionnivå: 

Argument för en gles 
bebyggelsestruktur 
på ortsnivå: 

Argument för en gles 
bebyggelsestruktur 
på regionnivå: 

– Underlag för 
effektiva system för 
uppvärmning, 
vattenförsörjning och 
avloppshantering 

– Närhet mellan 
människor för att lösa 
gemensamma 
problem, bl.a. 
miljöproblem. 

– Grönområden ger 
utrymme för 
genomluftning av 
stadsbygden 

– Möjlighet till nära 
utbyten mellan 
människorna och den 
brukade marken för 
basbehovsförsörjning 

– Korta avstånd 
mellan bostäder, 
arbetsplatser och 
servicepunkter 

– Möjlighet till 
centraliserade system 
som håller 
miljöstörande ämnen 
under kontroll. 

– Förutsättning för 
grönområden av sådan 
storlek att växter och 
djur kan reproducera 
sig 

– Förutsättningar för 
förnybara 
energikällor, 
framförallt bioenergi 

– Underlag för 
kollektiva 
trafikförsörjnings-
system 

– Minskat resande – Närhet till naturen i 
människors vardag 

– Människor i gemen 
får möjlighet att delta 
i vård och hävd av 
natur- och 
kulturlandskap 

– Förutsättningar för 
en kontrollerad 
hantering av 
miljöfarligt avfall 

– Underlag för 
kollektiva system för 
regionala 
transportsystem  

– Rum för omsättning 
av näringsämnen 
mellan mark, matbord 
och människa 

– Människor får 
möjlighet att vistas i 
vacker miljö 

 – Utrymme för 
renodlade och 
effektiva rekreations-, 
jordbruks, och 
skogsbruksverksamhet
er på landsbygden. 

– Plats för att fånga in 
solenergi och hantera 
biobränslen 

– Mindre behov av 
resursslösande dubbel-
boende. 

Tabell 2 Argument för tät- och gles bebyggelsestruktur Källa: (Orrskog 1993). 
 
Orrskogs analys tyder på att en kombination av både tät och gles bebyggelsestruktur kan vara att 
föredra. Med en hög täthet i tätorter och en gles bebyggelsestruktur utanför tätorterna. Den täta 
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bebyggelsestrukturen minimerar markanvändningen, vilket innebär att jordbruksmarken inte 
behöver tas i anspråk för bebyggelse, samtidigt ges underlag för kollektiva försörjningssystem, 
korta avstånd mellan arbete, bostad och service, vilket kan hålla bilanvändandet nere.  Enligt 
analysen är en gles bebyggelsestruktur utanför tätorterna att föredra, då kan natur- och 
kulturlandskapet förvaras, jordbruksmarken kan utnyttjas för livsmedelsförsörjning, samt främja 
förnyelsebara energikällor som till exempel bioenergi.  
Argumentet för gles bebyggelsestruktur på ortsnivå om att grönområden ger utrymme för 
genomluftning av stadsbygden stämmer i sig. Dock behöver inte förtätning av städer innebära att 
grönområdena tas bort. Genom förtätning på platser som tidigare inte haft någon meningsfull 
användning kan förtätning ske, samtidigt som grönområdena kan få finnas kvar i staden.  
Parkeringsytor som inte utnyttjas på ett effektivt sätt kan vara lämpliga platser för förtätning. Ett 
exempel på hur det kan göras visas i del IV genom ett förtätningsförslag i Lomma.  
 

Slutsatser och diskussion 
 
När en stad expanderar står det klart att nya bostäder behövs, men vilken typ av boende är att 
föredra och hur mycket av jordbruksmarken får tas i bruk, utan att äventyra kommande 
generationers välfärd? Det verkar vara omöjligt att säga att det finns ett rätt eller fel i frågan om 
förtätning och utglesning, i alla fall på ett generellt plan, då det finns så många olika aspekter att 
ta hänsyn till. Om hänsyn tas till lokala förutsättningar och specifika fall, så anses det lättare att 
avgöra om det bästa är förtätning eller utglesning (Orrskog 1993). När det gäller just 
markanvändning av jordbruksmark, är det därför lättare att hävda att förtätning är det bästa 
sättet. En fortsatt utglesning av de skånska städerna, kan tyckas omöjligt värna om den 
värdefulla jordbruksmarken. Då det i Sverige finns jordbruksmark som kan bistå befolkning med 
råvaror och energi, bör vikten av dess bevarande stå högre på agendan. Det är svårt att säga hur 
Sveriges livsmedelsförsörjning kommer att se ut i framtiden, men så långt som möjligt borde det 
hushållas med och brukas av de jordar som finns i landet.  
 
Westford (1999) framhåller att grönområden ofta tas i anspråk vid förtätning i tätorter och tar 
upp att alternativet istället är att utnyttja mark utanför tätorterna. Vidare uppstår då konflikter 
mellan den nya bebyggelsen och dess infrastruktur och de natur- och kulturmiljövärden som 
finns utanför tätorterna. Westford hävdar även att de naturvärden som finns utanför tätorterna 
ofta har ett större biologiskt värde än vad ett tätortsnära grönområde har, likaså att de ofta även 
är klassificerade som riksintresse, vilket gör det svårt att försvara tätortens grönområden som 
kanske inte har samma biologiska värde eller benämnts som riksintresse. Ett sätt att handskas 
med problemet kan vara att försöka skapa en attitydförändring gällande människors tankesätt när 
det kommer till deras boende och den närmiljö som finns omkring dem. Att ändra invånarnas 
attityd är emellertid svårt, och fenomenet Nimby gör sig snabbt påmint och förtätning är jättebra 
så länge det inte berör just ”mig och min närmiljö”. En strängare planlagstiftning kan vara ett 
alternativ för att skydda både grönområden och jordbruksmark, men samtidigt är det svårt att 
bedöma vilka kriterier marken skall uppfylla för att anses bevarandevärd. Det har tidigare tagits 
upp i del II B om förslaget att den produktionsmässigt bästa jordbruksmarken bör klassas som 
riksintresse för jordbruk. Kanske kan det vara ett alternativ för att skydda de bästa 
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jordbruksmarkerna. För att skydda grönområden kan ett införande av balanseringsprincipen 
(Skärbäck 1998) i lagstiftningen vara en lösning. Balanseringsprincipen beskrivs närmare i del 
III Fallstudie i Lomma. 
 
Just i frågan om bevarande och värnande av jordbruksmark är det ganska enkelt att påstå att 
förtätning är det bästa alternativet.  Problemet kommer i nästa skede när vi kommer in i den 
byggda miljön och förtätning i sig inte längre är ett mål utan istället ett medel för att uppnå nya 
kvaliteter. Svårigheterna gällande förtätning och utglesning gör sig då påmind och det är i de fall 
som förtätning görs på ett bra sätt som det för positiva egenskaper med sig. Genom förtätning 
kan tillexempel en mix av funktioner och boendeformer uppnås som samtidigt kan ge varierade 
och blandade stadsrum. Likaså kan förtätning, om den görs på rätt sätt, ge ett ökat underlag för 
kollektivtrafik d.v.s. om förtätningen alternativt förstärkning av stråk är riktade mot hållplatser 
vilket underlättar för de boende att ta sig dit.  
 
I del III i studien görs en fallstudie i Lomma. En analys av kommunen görs och de 
planeringsdokument som kommunen arbetar utifrån granskas för att undersöka hur kommunen 
förhåller sig till den omkringliggande jordbruksmarken.  
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Del III – Fallstudie Lomma kommun 
 
Denna del är en fördjupning och analys av Lomma kommun. Kommunens översiktsplan 
granskas för att ge en bild av kommunens inställning till jordbruksmarken. För att få ett 
komplement till översiktsplanen och de andra dokument som kommunen tagit fram har en 
intervju med en planarkitekt från kommunen gjorts som belyses i denna del. Granskningen av 
översiktsplanen är till för att hjälpa till att diskutera och besvara frågeställning 3 om hur 
Lomma kommun kan förhålla sig till framtida markanvändning av jordbruksmark. Fallstudien 
har även fungerat som ett underlag för att besvara frågeställning 4 genom att ta fram de 
bedömningskriterier som ligger till grund för det förtätningsförslag som redovisas i del IV. 
 

Planeringsförutsättningar, inventering och analys 
 
Lomma kommun lämpar sig för en fallstudie om framtida markanvändning av jordbruksmark, då 
det är en expansiv kommun som ligger i ett landskap med mycket högklassig jordbruksmark (se 
karta 3). Lomma är till ytan en liten kommun med en hög andel jordbruksmark, ca 66 procent av 
kommunens mark är jordbruksmark. Vilket innebär att vid framtida exploatering står 
jordbruksmarken i konflikt med olika exploateringsintressen. Här finns även områden med 
potential till förtätning.  
 
Kommunen har i stort analyserats utifrån geografi, befolkningsstatistik, jordbrukshistoria, 
trafikstruktur, landskap- och grönstruktur. Intervju med en tjänsteman från kommunen ger en 
kompletterande bild till kommunens planeringsdokument om hur de ser på framtida planering 
och hushållning av jordbruksmark.  
 

Geografi 
 
Lomma kommun ligger i ett geografiskt fördelaktigt läge i västra Skåne, precis vid havet och är 
en del av Öresundsregionen. De angränsande kommunerna är i norr Kävlinge, i öster Lund och 
Staffanstorp och i söder Burlövs kommun. Väster om kommunen ligger Öresund, vilket ger en 
närhet till havet och likaså finns en närhet till Malmö i söder. I övriga väderstreck omges orten 
av öppet jordbrukslandskap. (Se karta 4) 
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Karta 3: Lomma kommuns geografiska lokalisering Källa: (Lomma kommun 2010e) 
 
Kuststräckan längs Öresund samt Alnarps- och Haboområdet fungerar som viktiga natur- och 
rekreationsområden i kommunen (se karta 5). Lomma kommun bildades 1963 efter en 
sammanläggning av Flädie storkommun och Lomma köping. Lomma är en till ytan liten 
kommun med en landareal på 55,64 kvadratkilometer och ett invånarantal på 387,5 per 
kvadratkilometer (SCB 2011). Kommunen har en befolkning på 21 065 invånare (dec 2009), 
vilket är en ökning med 3 207 personer sedan dec 1999 (Lomma kommun 2010a). De flesta 
invånarna bor i kommunens två största orter som är Lomma med 10 118 invånare och Bjärred 
med 9 723 invånare (december 2009) (Lomma kommun 2010c). Andra mindre orter i 
kommunen är (se karta 4) Borgeby, Haboljung, Flädie och Fjelie (Lomma kommun 2010e). 
Kommunens närhet till städerna Malmö och Lund, (se karta 3) med ett avstånd på 5-15 
kilometer, samt goda kommunikationer, gör att pendlingsmöjligheterna är stora (Ibid).  Idag är 
utpendlingen större än inpendlingen och de flesta utpendlare arbetar i Malmö och Lund. Likaså 
är det även från dessa orter som flest inpendlare kommer ifrån (Lomma kommun 2010c). 
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Karta 4: Lomma kommun Källa: (Lomma kommun 2010e) 
 
De flesta arbetstillfällen i kommunen finns inom näringsgrenar som utbildning med 19 procent, 
företagstjänster 18 procent, handel 15 procent och inom vård och omsorg 12 procent. Inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske är siffran endast 3 procent. Utmärkande för denna näringsgren är 
dock att Lomma ligger på en högre procent än både länet och riket i denna kategori, både 
gällande sysselsatta män och kvinnor. (Lomma kommun 2010a). Lomma kommun framhåller (i 
Översiktsplan 2010 och på kommunens hemsida www.lomma.se) att aspekter som närheten till 
Öresundsregionen, Malmö och Lund, attraktiva boendemiljöer, hög kvalité på skola och omsorg, 
samt närheten till havet och ett rikt utbud av rekreations- och fritidsmöjligheter är viktiga och 
attraktiva för kommunens invånare. Lomma har under senare år blivit utsedd till Sveriges 
kulturkommun, årets boendekommun och årets skolkommun (Lomma kommun 2010e). 
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Befolkningsstatistik och nya bostäder 
 
Bra boendemiljöer samt det fördelaktiga läget gör Lomma till en expansiv kommun. Statistik 
från 2005-09 visar att unga i åldern 25-44 med familj är de som står för den största inflyttningen. 
Inflyttning av grupper över 45 och uppåt hade även en uppgång under perioden. Unga i åldern 
19-24 är den enda grupp som enligt prognosen visar ett konstant negativt flyttningsmönster 
(Lomma kommun, 2010b). En planarkitekt på kommunen bekräftar denna statistik med att det 
finner sig naturligt att många unga, av olika anledningar väljer att flytta från kommunen. Den 
intervjuade planarkitekten framhåller att en brist på små lägenheter till rimliga priser, är något 
som säkert kan bidra till denna negativa trend (Intervju planarkitekt Lomma kommun 2010-11-
17). Enligt översiktsplan 2010 har Lomma kommun beredskap för en befolkningsökning med 
omkring 1 procent per år, vilket skulle innebära en befolkning på ungefär 26 000 invånare år 
2030. Denna befolkningsökning skulle innebära att det behövs byggas cirka 100 nya bostäder om 
året, vilket motsvarar cirka 2 000 nya lägenheter under hela perioden. Idag dominerar 
småhusbebyggelse i kommunen och ett mer varierat bostadsutbud eftersträvas (Lomma kommun 
2010e).  Som tidigare beskrivs i detta arbete visar undersökningar på att enfamiljshuset är det 
mest attraktiva boendet. Det påpekas likaså att boende i lägenheter för många är attraktivt, men 
kanske framförallt den mest realistiska boendeformen. Det rör sig om ett förstaboende för den 
yngre generationen, likaså är lägenhetsformen ett attraktivt val för många äldre som flyttar från 
sina hus till ett mer lättskött boende (Rådberg & Johansson 1997). I Lomma kommun planerar 
man att mellan 2011-2020 bygga ut 1400 bostäder, fördelat på hyres- och bostadsrätter, men 
även egnahem. 61,8% av utbyggnaden är planerad att ske inom Lomma hamn, 14,5% i Lomma 
centrum. Resterande antal är fördelat över övriga delar av kommunen ( Lomma kommun 2010e).  
 

 

Lommas jordbruksmark 
 
Bebyggelsen som var ett resultat av enskiftet och laga skifte är den som än i dag satt sin prägel 
på landsbygden. Många av gårdarna finns kvar men det är få av dem som har kvar en funktionell 
koppling till jordbruket. Gårdarnas placering i det öppna landskapet samt bevarad och förnyad 
traditionell växtlighet har blivit viktiga delar för landskapet (Lomma kommun 2005b). 
 
Idag utgörs stora delar av kommunens yta av åkerlandskap i form av odlad mark med 
fullåkerskaraktär 3 . Det är ett öppet jordbrukslandskap som är en del av Lundaslätten. 
Utmärkande för jordbrukslandskapet är storskalig drift och stora öppna fält, oftast odlade med 
brödsäd och sockerbetor. I jordbrukslandskapet finns en avsaknad av grönytor och naturmark 
(Lomma kommun 2010e). Den vegetation som går att finna i jordbrukslandskapet finns vid 
gårdar, som alléer eller träd längs med vägar och vid diken eller ägogränser (Lomma kommun 
2001). Tillgången till allemansrättslig natur är inte särskilt stor i kommunen. 

                                                 
3 Fullåkersbygd är ett slättområde där odlingen har präglats av spannmålsodling. 
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Rekreationsmöjligheterna i åkerlandskapet skulle kunna stärkas genom beträdor4 som bidrar till 
en ökad tillgänglighet i landskapet (Lomma kommun 2010e). 
 
Av Lomma kommuns totala landareal på 5 564 hektar består cirka 66 procent av jordbruksmark 
varav 3 550 hektar åkermark och 148 hektar betesmark. Förändringen av åkermarkens areal 
mellan åren 1951 till 2005 är en minskning med 846 hektar. (SCB 2008). Enligt Lommas 
översiktsplan (Lomma kommun 2010e) kan 152 hektar av kommunens värdefulla jordbruksmark 
komma att tas i anspråk för den planerade utbyggnaden av bostäder, verksamheter och 
infrastruktur fram till 2030 (Lomma kommun 2010e). 
 
Karta 5 visar Lomma kommuns olika bördighetszoner. Jorden som klassas som nummer 10, är 
den allra bördigaste. Utmärkande för jordarna i Lomma kommun är de till stor del är av 
bördighetsgrad 9+ och 10+, vilket innebär åkerjordar som består av mycket lera och har en 
mycket hög avkastningsförmåga. Stora delar av kommunens åkerjordar tillhör Europas mest 
produktiva och är av nationellt intresse (Lomma kommun 2010e). 
 

                                                 
4 Begreppet infördes 1987 och innebär att mark som skulle läggas i träda istället planteras med gräs i breda remsor, 
vilket gör det möjligt för promenad och ridning. Beträdor placeras ofta längs våtmarker och vattendrag, runt gårdars 
skiften och längs allmänna vägar och ses som ett föredömligt sätt för miljövård (Sveriges riksdag 2005). 
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Karta 5: Åkerklassning i Lomma kommun Källa: (Lomma kommun 2010e) 

Trafikstruktur 
 
Huvudvägnätet i kommunen består av vägar i tätorterna Lomma och Bjärred/Borgeby, dessa 
vägar förbinds med stråk mellan tätorterna och till omkringliggande orter. Den tungt trafikerade 
motorvägen E6:an går genom kommunen och är klassad som riksintresse (se karta 6). Gällande 
utbyggnad av E6:an från 4 till 6 filer från Malmö och norrut har frågan lyfts av kapacitetsskäl 
(Lomma kommun 2010e). Enligt Översiktsplan 2010 bör detta ske först efter noggranna 
överväganden då det påverkar klimatet, orsakar buller och ses som ett ingrepp i landskapet 
Kommunen arbetar för att få en ny trafikplats på E6:an mellan Lomma och Åkarp eller i 
Vinstorpsvägens förlängning i Lomma tätort. En ny trafikplats är enligt kommunen viktig för 
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trafiksituationen på orten likaså för kollektivtrafiken som ges bättre förutsättningar att snabbt ta 
sig fram (Ibid). En ny trafikplats skulle innebära att jordbruksmark går förlorad.  
 
Lommabanan är det järnvägsspår som går igenom kommunen och det pekas ut som riksintresse. 
Idag trafikeras Lommabanan endast av godstrafik. Det finns planer på att utöka trafiken på 
Lommabanan även till persontåg, detta har dock skjutits upp sedan 1998 och antas inte ske innan 
2021 (Lomma kommun 2010e). Enligt Översiktsplan 2010 spås en effekt av persontåg genom 
Lomma vara att pendlingsmöjligheterna blir effektivare, vilket i sin tur kan ge ett ökat 
befolkningsunderlag och efterfråga på småhus. I översiktsplanen 2010 föreslås ett yttre godsspår 
öster om E6:an för att avlasta trafiken på Lommabanan och likaså avlasta trafiken på E6:an, då 
transporter av gods istället kan ske med tåg. Dock identifieras i Översiktsplanen 2010 att ett nytt 
järnvägsspår utgör ytterligare en barriär i landskapet och rörligheten för växter, djur och 
människor begränsas.  
 
En succesiv utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ska förbättra tillgängligheten samt öka 
trafiksäkerheten i kommunen. Gång- och cykelbanor finns mellan Lomma och Bjärred, via 
Flädie och Fjelie vidare till Lund. Till Lund går även en gång- och cykelbana via Värpinge och 
en till Hjärup. Söderut går gång- och cykelbana till Malmö via Arlöv eller via Alnarp till Åkarp 
(Lomma kommun 2010e). I översiktsplanen anges att gång- och cykelvägnätet skall byggas ut 
efterhand, så att säkerheten ökas och tillgängligheten för alla grupper blir bättre (Ibid).  
Järnvägen som går igenom Lomma, bildar en fysisk barriär som troligen kommer förstärkas om 
järnvägstrafiken utökas (Lomma kommun 2001). Idag finns endast ett fåtal korsningar över 
järnvägsspåret, vilket gör att gång- och cykelnätets framkomlighet begränsas.  
 
På karta 6 visas E6:an längst till öster, samt de vägar som från olika håll leder till Lomma 
centrum. Järnvägen som går genom samhället pekas också ut på kartan likaså de punkter där 
järnvägen går att korsa. Kartan visar även avgränsningen för området Bärgatorna där ett 
förtätningsförslag görs i uppsatsens del IV, Planförslagsdelen. Gång- och cykelvägar som finns i 
avgränsningsområdet samt de som leder till Lomma centrum redovisas också i denna karta. 
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Karta 6: Infrastruktur
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Landskap och grönstruktur 
 
Närheten till havet och det öppna landskapet identifieras av kommunen som viktiga kvaliteter 
för kommunens attraktivitet (Lomma kommun 2010e). Värdefulla naturmiljöer finns längs 
kustzonen och ådalarna Löddeån och Höljeå som korsar kommunen i öst-västlig riktning (se 
karta 4). Alnarp är också ett viktigt område för kommunens naturmiljö, likaså de vattenfyllda 
lertäkter som finns strax norr om Lomma samhälle. Längs med kustzonen dominerar det 
öppna landskapet, som endast är svagt kuperat (Ibid). Tillgången till allemansrättslig natur är 
liten i kommunen och åkerlandskapet ger få möjligheter till rekreation. Översiktsplanen 
föreslår förbättrade rekreationsmöjligheter och fler sammanhängande grönstråk. Grönstråken 
skulle medföra positiva effekter för naturmiljön, då de förbättrar spridningsmöjligheten som i 
sin tur främjar växter och djurs överlevnad. Likaså skulle de fungera som viktiga 
förbindelselänkar mellan byar och tätorter, som kan användas av invånarna (Ibid). På karta 7 
redovisas grönstrukturen i Lomma tätort i stora drag. 
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Karta 7: Grönstruktur   

Balanseringsprincipen 
 
Balanseringsprincipen är en kompensationsåtgärd för natur- och kulturvärden vid 
exploatering. Vilket innebär att de förändringar som görs gällande markanvändning skall 
balanseras upp (Skärbäck 1998). Principen föreskrivs i Tyskland vilket innebär att vid 
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exploatering skall alla ingrepp i natur- och kulturmiljöer undvikas, minimeras och 
kompenseras. Vid exploatering av ett markområde innebär principen att man inte får ta mer 
av natur- och kulturvärden än vad som kan kompenseras med konkreta åtgärder (Ibid).  
Skärbäck för fram att i Sverige är principen inte lagstadgad men det finns inget i lagen som 
säger att kompensationsåtgärder inte kan göras frivilligt. Enligt Skärbäck är det på 
exploatörernas ansvar att genomföra balanseringsåtgärderna. Att ett projekt har hög 
samhällsnytta är inget som gör att det kan göras avkall på åtgärderna. En exploatör skall heller 
inte kunna köpa sig fri från åtgärderna förrän alla praktiska åtgärdsmöjligheter har utretts. 
Skärbäck framhåller att det i Tyskland är en balans i naturvården som är målet. Skärbäck 
belyser även att kraven i svensk lagstiftning inte är så hårt reglerade, då det används termer 
som ”inte påtaglig skada” eller ”obetydlig miljöpåverkan” vilket innebär att viss försämring 
är accepterad. I svensk detaljplanering finns inga föreskrifter ”att” eller ”hur” kompensation 
för skada skall ske (Skärbäck 1998).       
 
 
I Lomma kommun har beslut tagits om att i möjligaste mån skall ”balanseringsprincipen” 
tillämpas, när det gäller förlust av naturresurser vid exploatering (Lomma kommun 2010e). 
De värden och funktioner som går förlorade vid exploatering, skall i möjligaste mån 
kompenseras eller ersättas. Principen kan användas i exploateringsprocesser för att hushålla 
med naturresurser. Balanseringsprincipen bygger på följande fyra steg: 
 

1. Undvika 
2. Minimera 
3. Utjämna 
4. Ersätta 

 
I första hand skall negativ påverkan undvikas, steg två innebär att påverkan minimeras. Går 
det inte att undvika eller minimera skall negativ påverkan utjämnas, då återskapas värden och 
funktioner i sitt funktionella sammanhang. I sista steget ersätts det som gått förlorat på annat 
sätt (Lomma kommun 2008a). I översiktsplanen framhålls att kompensationsåtgärderna inte 
bör delas upp i småområden, utan samlas och bilda större områden som även kan bidra med 
högre kvalitet än de värden som tagits i anspråk (Ibid). Balanseringsprincipen kan i Lomma 
vara något att ha i åtanke gällande framtida markanvändning av jordbruksmark.  

 
 

Bebyggelsestruktur  
 
Lommas bebyggelsestruktur följer som årsringar i ortens utveckling. Områdena från olika 
tidsperioder har relativt likartad utformning och karaktär. Utmärkande för Lommas 
bebyggelse är den stora andelen enfamiljshus (Lomma kommun 2005a). Längs med 
Strandvägen (se karta 11) ligger den äldsta bebyggelsen placerad och består fram för allt av 
arbetarbostäder. Kring 1900-talets första decennier byggdes en del större villor och 
sommarbostäder av det mer praktfullare slaget (Lomma kommun 2005b). Villor av egnahem 
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byggdes under 1920-talet och under 1930-1940-talet byggdes småhus och bebyggelsen blev 
mer homogent utformad. Under 1940- och 1950-talen byggdes villor och radhus i en 
rätvinklig stadsplan i områdena öster om järnvägen (Lomma kommun 2010e). På 1960- och 
1970-talen byggdes mycket enhetlig grupphusbebyggelse som idag utgör en stor del av 
Lomma tätorts bebyggelse (Lomma kommun 2005a). Flerbostadshus har byggts sedan 1950-
talet fram till idag, dock byggdes väldigt få flerbostadshus under 1970-talet. Idag pågår 
fortsatt utbyggnad av Lomma hamn och fram till 2020 kommer utbyggnad ske främst i 
hamnen, samt i centrum och vid Alnarpsvägen. Efter 2020 spås utbyggnaden av Lomma 
begränsas och endast ett fåtal områden kommer bebyggas (Lomma kommun 2010e). Karta 8-
10 visar hur bebyggelsen i Lomma växt fram från tidigt 1800-tal fram till 2000-talet. På karta 
11 visas bebyggelsestrukturen som finns i Lomma tätort. Vid jämförelse av karta 5 
åkerklassning och karta 11, över bebyggelsestrukturens framväxt verkar det som att speciellt 
bebyggelsen från 1940-talet och framåt har skett på klass 10-mark.  
 
 
Bebyggelsens framväxt i Lomma karta 8-10 Källa: (Lomma kommun 2001) 

 
Karta 8: Lomma 1815  
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Karta 9: Lomma 1915  

 
Karta 10: Lomma 2001 
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Karta 11: Bebyggelsestruktur i Lomma 
 



 47 

Miljökvalitetsmål i Lomma 
 
Det har tidigare tagits upp att Naturvårdsverket saknar konkreta strategier i kommunerna för 
arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna nå ett långsiktigt hållbart samhälle. De 
efterfrågar dokument för hur målen skall nås, som genom till exempel grönstrukturprogram 
för hur tätorter skall bevaras, vårdas och utvecklas. I Lomma kommun finns strategier för hur 
detta arbete skall hanteras bland annat genom ett Naturmiljöprogram med grönplan för 
Lomma kommun 2008-2016. Detta program fungerar som ett underlag till översikts- och 
detaljplaner och det skall vara vägledande i kommunens förändrings- och förnyelsearbete. 
 
De 16 miljökvalitetsmålen skall tillämpas på nationell, regional och lokal nivå (Region Skåne 
2009a). Som tidigare nämnts i arbetet är mål nr 13 Ett rikt odlingslandskap och mål nr 15 God 
bebyggd miljö de mål som berör markanvändning. I Lommas Naturmiljöprogram (Lomma 
kommun 2008b) framgår de mål för ovanstående miljökvalitetsmål de vill uppnå till 2016.  
 
 
Lommas mål för ”Ett rikt odlingslandskap” 
 

 Betesmarker bibehålls och där det är lämpligt restaureras eller återskapas 
gamla betesmarker. 

 Mängden småbiotoper 5 i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens 
omfattning. 

 Det öppna landskapet och åkermarken värnas. 
 Andelen gröna stråk och ekologiska korridorer ökar i det öppna landskapet. (Lomma 

kommun 2008b, s 42). 
 
Lommas mål för ”God bebyggd miljö” 
 

 De områden som avgränsats och definierats som värdefulla i 
naturmiljöprogrammet värnas så att identifierade natur- och kulturmiljövärden 
bibehålls eller ökar. 

 Arealen allemansrättslig mark dvs. grönområden och naturmark ökar. 
 Boende i kommunen skall ha nära till natur- och grönområden med hög 

kvalitet, och tillgängligheten i och till dessa områden ska förbättras, dock ej på 
bekostnad av biologisk mångfald. 

 Om det blir nödvändigt att exploatera naturmark eller grönområden skall 
sådana ingrepp kompenseras. Det innebär att den s.k. balanseringsprincipen 
tillämpas. (Lomma kommun 2008b, s 39-40).  

 

Vad säger översiktsplanen om jordbruksmarken 
 
I denna del undersöks hur Lomma kommuns översiktsplan förhåller sig till markanvändning 
av jordbruksmark och vilka ställningstaganden som de tar. Undersökningen har gjorts för att 
se hur förhållningen till jordbruksmarken ser ut, för att sedan kunna relateras till 
frågeställning 3 om ett framtida förhållningssätt till markanvändning av jordbruksmark.  
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Kommunfullmäktige i Lomma kommun antog i februari 2011 deras nya Översiktsplan 2010 
och den vann laga kraft i mars 2011. Översiktsplan 2010 ersätter den tidigare översiktsplanen 
från 2000. Utmärkande för den nya översiktsplanen är bland annat att kommunens 
högklassiga jordbruksmark fått ett större fokus än vad den har i översiktsplanen från 2000. I 
översiktsplanen för 2000 finns inte alls samma fokus på jordbruksmarken som finns i den nya 
översiktsplanen. I Översiktsplan 2010 finns ett mer uttalat förhållningssätt till 
jordbruksmarken, med formuleringar och ställningstaganden som:  
 

 Ny bebyggelse på landsbygden, för annat än jordbrukets ändamål, bör undvikas om 
inte mycket särskilda skäl finns (Lomma kommun 2010e, s. 31). 

 Ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte 
finns synnerliga skäl för denna (Ibid, s. 45). 

 Stora delar av kommunens mark är högklassig jordbruksmark och där så är möjligt 
bör denna mark inte användas för ny spridd bebyggelse (Ibid, s. 45). 

 I möjligaste mån ska exploatering av den högvärdiga jordbruksmarken undvikas 
(Ibid, s. 58). 

 Översiktsplanen värnar om det öppna jordbrukslandskapet och kommunen är mycket 
restriktiv till ny bebyggelse på landsbygden (Ibid, s. 141). 

 
Intressant är de variationer i utformningen av de citat som tagits från översiktsplan 2010. De 
första två upplevs som väldigt starka, då det skall föreligga ”mycket särskilda” eller 
”synnerliga skäl”. Medan det i andra är mer vaga formuleringar som ” i möjligaste mån” 
eller ”där så är möjligt” Det är dock svårt att säga om de olika formuleringarna av det som 
tas upp i översiktsplanen har någon betydelse för den efterföljande markplanering som görs i 
kommunen i form av detaljplanering och vid bygglovsgivning.    
 
I översiktsplanens konsekvensavsnitt lyfts de mest betydande frågorna fram, varav en av dem 
är hushållning av åkermark (Lomma kommun 2010e). Mycket av den planerade utbyggnaden 
i kommunen sker på återanvänd mark och genom förtätning av den befintliga bebyggelsen, 
men bebyggelse är även planerad på högklassig jordbruksmark. Utifrån översiktsplan 2010 
innebär utbyggnaden av bostäder och verksamheter att 136,7 hektar värdefull jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk för exploatering, varav 85,9 hektar för bostäder och 50,8 hektar för 
verksamheter. Tillsammans utgör denna utbyggnad att 3,8 procent av kommunens drygt 3 600 
hektar jordbruksareal förvinner (Ibid). Den åkermark som tas i anspråk är belägen öster om 
Bjärred och kring de norra delarna av Borgeby. Se karta nr 12 över planerade 
utbyggnadsområden i kommunen. I landskapet mellan Bjärred och Lomma bevaras det fria 
landskapsstråket från ny bebyggelse (Ibid). Enligt Lomma kommuns översiktsplan 2000, med 
en tidsperiod till 2010, är motsvarande siffra 61,6 hektar vilket innebär 34 procent av den 
planerade exploateringen förlagd på högklassig jordbruksmark (Kallioniemi, 2006). 
Motsvarande siffra för hela Skåne är att 44 procent av de utpekade utbyggnadsområdena är 
planerad på jordbruksmark (Ibid). 
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Karta 12: Planerade utbyggnadsområden i kommunen Källa: (Lomma kommun 2010e). 
 
 

De olika miljökvalitetsmålen tas upp i översiktsplanen och likaså hur planen bidrar till hur 
målen uppfylls. För målet ett rikt odlingslandskap framhåller kommunen i Översiktsplanen 
(2010e) att landskapets karaktär är viktig för identitet och attraktion. En restriktiv förhållning 
till nya byggnader och anläggningar på landsbygd och anpassning till landskapets karaktär är 
viktigt vid tillåtelse till ny bebyggelse. För att kommunen skall lyckas med målet om ett rikt 
odlingslandskap är det enligt Översiktsplanen 2010 viktigt med informationsinsatser till 
invånarna, diskussioner med markägare, inrättande av beträdor och att bygglovsgivning och 
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detaljplaner följer de rekommendationer som tas upp i kommunens kulturmiljöprogram och 
naturvårdsprogram. Vid ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse skall det endast 
ske i befintliga tätorter och i så liten utsträckning så möjligt (Lomma kommun 2010e). 
Gällande målet god bebyggd miljö anses Skånes tillväxt och det höga exploateringstryck som 
råder, samt omstrukturering inom handeln och en ökad trafik, vara faktorer som gör det svårt 
att nå målet. Genom koncentrerad bebyggelse i befintliga tätorter och bevarande av det öppna 
landskapet har kommunen som ambition att utvecklas till Öresundkustens attraktivaste 
kommun för boende och företagande. Natur- och kulturmiljövärden bevaras och 
kollektivtrafikförsörjningen förbättras. På det stora hela bedöms översiktsplanen bidra till att 
målet nås (Ibid). Vid utbyggnad på jordbruksmark eftersträvas en hög täthet. 
Bebyggelsetätheten är inget som fastslås i översiktsplanen, utan det görs först vid 
detaljplaneringen. I översiktsplanen eftersträvas täthet speciellt i tätorternas centrala delar och 
tomter för enskilt byggande förses till mer perifera lägen (Ibid). Även för 
verksamhetsområden eftersträvas en hög exploateringsgrad, för att hushålla med 
jordbruksmarken. Den infrastrukturutbyggnad som föreslås i översiktsplanen innebär att 
jordbruksmark tas i anspråk och sönderdelning av landskapet sker. Det är dock viktigt att 
infrastrukturens utbyggnad utformas på ett sätt som möjliggör fortsatt brukande av de 
jordbruk som är placerade i närheten (Ibid).  I miljöbalkens 7:e kapitel pekas 
biotopskyddsområden ut att vara i behov av naturskydd. Biotopskyddsområden fungerar som 
viktiga livsmiljöer för hotade djur och växtarter, eller så är de skyddsvärda på något annat 
sätt. Idag råder ett generellt biotopskydd för alléer, källor med omgivande våtmark i 
jordbrukslandskap, åkerholmar samt odlingsrösen, småvatten, våtmarker och stenmurar i 
jordbruksmark (Lomma kommun 2010e).  De generella biotopskydden berör på olika sätt 
indirekt jordbruksmark, varav det kan tyckas märkligt att inte själva jordbruksmarken får ett 
högre skyddsvärde.  

 
En planarkitekt på Lomma kommun intervjuades och det framkom att kommunen har en 
restriktiv syn på utbyggnad utanför själva tätorten, så lite utbyggnad så möjligt bör ske på 
jordbruksmark. Samtidigt går det inte enligt planarkitekten att lägga något generellt 
byggförbud på all jordbruksmark, utan dagens lagstiftning ger ett bra skydd för 
jordbruksmarken och översiktsplanen ger ett bra stöd med sin restriktiva hållning (Intervju 
Planarkitekt Lomma kommun 2010-11-17). Detta visar på ett exempel av att lagstiftningen 
ger ett utrymme för tolkningsfrihet gällande hur hårt markanvändningen av jordbruksmark är 
och bör regleras. Analysen av kommunens översiktsplan visar att det finns många restriktiva 
ställningstaganden men det är inget juridiskt bindande dokument. Det är alltså upp till 
planerare och beslutsfattare att bedöma i vilken mån det går att ta jordbruksmark i anspråk 
eller ej och likaså vilka motiveringar i översiktsplanen som i det specifika fallet ska följas.  
  

Planeringsutmaningar 
 
En ökad befolkning bidrar till ett högre tryck på nya bostäder. Efterfrågan på enskilda tomter 
är hög i kommunen. Samtidigt är enskilda tomter mycket arealkrävande vilket gör att 
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hushållandet av jordbruksmark blir svårare att tillgodose (Lomma kommun 2010e). Den 
intervjuade planarkitekten på kommunen understryker att huvuddelen av kommunens 
bostäder i dagsläget är villor och småhus, vilket gör att underlaget är väl tillgodosett. Han 
betonade att det är viktigare att fokusera på andra boendealternativ, för att få en bättre balans i 
kommunen. Naturliga flyttmönster råder när äldre väljer att flytta ifrån sin villa till lägenhet 
(Intervju planarkitekt Lomma kommun 2010-11-17). Då det finns en viss tillväxt i kommunen 
och för att kunna lösa efterfrågan på bostäder inom tätortens yta, framhåller planarkitekten att 
det måste byggas tätare. Enligt planeraren är det dock inte säkert att de boende i ett område 
delar kommunens syn gällande förtätning. Det krävs mycket dialog med medborgarna och det 
är viktigt att inte köra över dem och deras åsikter. Det är viktigt att få ett förtroende hos 
medborgarna, som i sin tur kan innebära att en acceptans för det som planeras i området 
uppstår (Intervju Planarkitekt Lomma kommun 2010-11-17).  
 
Den intervjuade planarkitekten framhåller att konflikter gällande framtida exploatering av 
jordbruksmark ibland kan uppstå. Bönderna som äger den mark som pekas ut i 
översiktsplanen för ny bebyggelse, vill oftast se sin mark som jordbruksmark. De områden 
som väljs ut för ny bebyggelse beror på olika faktorer, det kan vara lägesfaktorer och det är 
ingen lätt avvägning att göra. Om fler bostäder skulle tillåtas på jordbruksmark kommer det 
troligtvis orsaka problem i förlängningen, det kan vara att mindre enheter bryter upp åkrarna 
och i efterhand kan de boende bli störda av jordbruket som ligger intill (Intervju planarkitekt 
Lomma kommun 2010-11-17). 
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Slutsatser och diskussion 
 
Utifrån studier och analys av kommunens översiktsplaner, från 2000 och från 2010 är det 
utmärkande att jordbruksmarken fått ett större fokus i den senare översiktsplanen. Dock är de 
olika ställningstaganden som gjorts i 2010 års översiktsplan väldigt olika utformade, en del 
uppfattas som väldigt starka medan andra är betydligt vagare. Precis som i den svenska 
lagstiftningen kan de ställningstaganden som tas i översiktsplanen tyckas vara något oklara 
och de innehåller stor tolkningsfrihet. Hushållning av åkermark lyfts i översiktsplanens 
konsekvensavsnitt fram som en av de mest betydande frågorna.  
 
Lomma har i sin översiktsplan en restriktiv syn på etablering av ny bebyggelse på 
landsbygden om den inte har direkt koppling till jordbruksnäringen. Likaså eftersträvas en 
hög täthet vid utbyggnad på jordbruksmark och tomter för enskilt byggande förses till mer 
perifera lägen. Kommunens syn på fortsatt exploatering kan upplevas som något 
motsägelsefull, då man har en restriktiv syn på exploatering av landsbygden, samtidigt som 
byggnader för enskilt boende hänvisas till perifera lägen. Vilket i detta fall borde vara ute på 
landsbygden då i princip hela kommunen består av högklassiga jordbruksmarker. Problemet 
är också hur invånarna vill bo, då trycket på friliggande bostäder ofta är högt. Enligt intervjun 
framgår det att underlaget för friliggande bostäder är väl tillgodosett i kommunen och att 
fokus bör ligga på andra boendeformer vid exploatering. Återigen är det svårt att förena ett 
värnande av jordbruksmark samtidigt som medborgarnas efterfrågan och krav på bostäder.    
 
När det gäller bevarandet av jordbruksmark är intentionerna i Lommas översiktsplan goda. I 
översiktsplan (Lomma kommun 2010e) redovisas länsstyrelsens granskningsyttrande på 
utställningshandlingen av översiktsplanen. I yttrandet framgår det att enligt länsstyrelsen 
redovisas markanvändning ur ett långsiktigt perspektiv som innebär en god hushållning med 
åkermark. Men översiktsplanen är inget juridiskt dokument och återigen är det en 
tolkningsfråga hur hårt de olika frågorna ska drivas. Då kommunen ligger som den gör, 
omgärdad av åkermarker och med havet på ena sidan kan det vara svårt att inte tillåta 
utbyggnad på åkermarken.  Enligt Lomma kommuns översiktsplan framgår det att 
balanseringsprincipen skall tillämpas i möjligaste mån. Detta är bra om det efterföljs i det 
verkliga planeringsarbetet. Ett sätt för Lomma kommun att värna om jordbruksmarken kan 
vara att även tillämpa balanseringsprincipen vid all tänkt exploatering på jordbruksmark. 
Dock kan det när det gäller jordbruksmarken vara svårt att tillämpa balanseringsprincipen, 
speciellt i en kommun som Lomma där all omkringliggande mark är högklassig 
jordbruksmark. Troligtvis skulle en tillämpning av balanseringsprincipen gällande 
jordbruksmark visa på hur problematiskt det är med jordbruksmarken och hur svårt det skulle 
bli att kompensera och ersätta förlorad jordbruksmark i efterhand.  
 
I nästkommande del ges exempel på hur det går att expandera inom Lomma tätort utan att 
äventyra dess grönområden eller ortens omkringliggande jordbruksmarker. Förhoppningen är 
att förtätningsförslaget kan fungera som ett exempel på hur förtätning kan göras i områden där 
det finns mycket värdefulla marker som bör bevaras.  
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Del IV – Planförslag 
I följande del utformas ett planförslag till förtätning i ett befintligt bostadsområde i Lomma. 
En rad bedömningskriterier har tagits fram och ligger till grund för planförslaget.  
Vidare analyseras det utvalda området för förtätning grundligare och inventeras utifrån 
infrastruktur, bebyggelsestruktur, grönstruktur och rumsstruktur som är relevanta aspekter 
för det förtätningsförslag som tagits fram i området. Förtätningsförslaget redovisas genom 
text, kartor och illustrationer. Planförslagsdelen avslutas med en konsekvensanalys. 
 

Förtätningsförslag 
 
I orter som Lomma som kantas av jordbruksmark och markarealen är begränsad ger förtätning 
bra förutsättningar. Hushållandet av mark kan ske samtidigt som förtätning ger möjlighet till 
expansion av orten inom samma yta.  
Tidigare i arbetet har Guttus (1993) argument för att förtäta på redan bebyggd mark 
framhållits. Argument som att den redan bebyggda marken och att den befintliga 
infrastrukturen kan utnyttjas på ett effektivare sätt, likaså att markhushållning av detta slag 
kan innebära att grönområden kan bevaras och att jordbruksmark inte tas i anspråk, är 
grunden till förtätningsförslaget över Bärgatorna i Lomma.  
 
Underlaget till förtätningsförslaget är de bedömningskriterier som tagits fram tidigare utifrån 
Lomma kommuns planeringsdokument, samt de lagar och riktlinjer som finns gällande 
markanvändning. Förtätningsförslaget har tagits fram för att visa ett exempel på hur det är 
möjligt att förtäta i redan befintliga bostadsområden. Som tidigare lyfts fram har det varit 
viktigt att förtätningen inte görs på bekostnad av de grönområden som finns i området. 
Förslaget skall inte ses som definitivt, då en förtätning av detta slag kräver mer detaljerade 
studier av områdets lämplighet och utformningen av ny bebyggelse och nya gaturum. 
Förhoppningen är att förslaget skall fungera som ett positivt exempel på hur förtätning kan 
utföras och inspirera andra planerare att finna nya platser för framtida exploatering.  
 

Bedömningskriterier 
 
Utifrån Lomma kommuns planeringsdokument gällande utbyggnad av jordbruksmark 
(Lomma kommun 2008a, 2010e,) samt de lagar och riktlinjer som finns gällande 
markanvändning, har en rad bedömningskriterier tagits fram. Bedömningskriterierna används 
som ett underlag för att komma fram till hur en lämplig utbyggnad av orten kan ske, så att en 
effektiv markanvändning främjas. En viktig aspekt i studien är hushållandet av 
jordbruksmarken, vilket resulterat i att bevarandet av jordbruksmarken är en central del av 
kriterierna. Några kriterier baseras på det som tagits upp i del II om att förtätning kan ske på 
inklämd mark som använts till annat än bebyggelse. Att grönområden ofta får ge vika för 
förtätning har konstaterats, dock kan förtätning ske utan att det görs på bekostnad av 
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grönområden. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid förtätning är balanseringsprincipen och 
dess tillämpning i det praktiska stadsplanerandet. 
Mina bedömningskriterier: 
 

- Undvik att ta jordbruksmark i anspråk för nybyggnation. 
- Minimera ytan av jordbruksmark som tas i anspråk för nybyggnation. 
- Ta till vara på och utnyttja oanvända ytor.  
- Undvik att bebygga grönområden på orten.  
- Tillämpa balanseringsprincipen vid nybyggnation.  

 
Att helt undvika att ta jordbruksmark i anspråk är naturligtvis svårt då det är en expansiv 
kommun som ligger i ett område som mestadels angränsar till jordbruksmark, samtidigt som 
kommunens yta är relativt begränsad, av havet i väster och större trafikleder i öster. I de fall 
det är oundvikligt att exploatera jordbruksmarken kan bedömningskriterierna fungera som 
viktiga aspekter att ta hänsyn till i planeringen, för att i sin tur på bästa sätt ta hänsyn till och 
bevaka den högklassiga jordbruksmarken. Så långt som möjligt är förtätning att föredra, det 
kan ske genom påbyggnader av befintliga byggnader, eller på områden i kommunen som idag 
inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Vid förtätning i befintliga tätorter bör hänsyn tas till 
befintliga grönområden, så att inte de försvinner på bekostnad av jordbruksmarken. 
Naturligtvis kan inte alla grönområden bevaras i ursprungligt skick vid en förtätning, men i 
mesta möjliga mån är förtätning på bekostnad grönområden inte att föredra. De gånger 
förtätning måste ske på grönområden är det viktigt att tillämpa balanseringsprincipen 
(Skärbäck 1997), samtidigt kan kompensering av det som ianspråktas i ett grönområde 
medföra att det kvarvarande grönområdet kan förstärkas och väga upp det som gått förlorat på 
ett annat ställe.    
 

Lämpligt område för förtätning 
 
En central aspekt i valet av område för förtätning har varit att det skall fungera som ett 
typområde, som går att återfinna i många svenska kommuner. Det skall vara ett redan bebyggt 
område med låg exploatering och stora hårdgjorda öppna ytor som inte utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Tanken med förtätningsförslaget är att ge ett exempel på möjligheterna att 
förtäta i redan bebyggda områden och hur det finns möjligheter att göra det utan att det sker 
på bekostnad av områdets grönområden eller den jordbruksmark som angränsar till området.  
 
Efter inventering och analys av kommunens dokument och riktlinjer samt genom samtal med 
tjänstemän från Lomma kommun och utifrån de bedömningskriterier som tagits fram, valdes 
ett lämpligt område i Lomma ut för förtätningsförslaget. Det utvalda området ligger i den 
östra delen av Lomma tätort och kommer i detta arbete kallas för Bärgatorna5(se karta 13). 
Det valda området karaktäriseras som ett homogent bostadsområde med stora gröna 
                                                 
5 Majoriteten av gatorna i området har namngetts efter olika bär, det är även i dessa gator den mesta av 
förtätningen planeras, vilket gjort att benämningen Bärgatorna blev ett passande namn för hela området. Gatorna 
som avgränsar området är Malmövägen, Vinstorpsvägen, Alnarpsvägen och Karstorpsvägen.  
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korridorer, breda gator och mycket parkeringsplatser och stora markytor som idag inte 
utnyttjas fullt ut. Bostäderna i området byggdes under 1960 till 1980-talet och består främst 
av friliggande enfamiljshus och radhus, men det finns även några flerbostadshus i området.  
 
Avsikten med planförslaget är att göra ett projekt som uppfyller kommunens riktlinjer och 
likaså följer de bedömningskriterier som satts upp som utgångspunkt, samt att det kan fungera 
som ett typexempel för liknande områden i andra kommuner. Andra viktiga aspekter som 
funnits med vid valet av område är att det ligger nära jordbruksmark som skulle gå förlorad 
vid en fortsatt utglesning, vatten- och avlopp finns redan utbyggt i området och det ligger 
inom rimligt gång- och cykelavstånd från Lomma centrum och busstation.  
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Karta 13: Nuläges översiktskarta Lomma Bärgatorna 
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Området Bärgatorna 
 
Detaljplanen för området Bärgatorna antogs i maj 1968. Området karakteriseras som ett 
typiskt SCAFT-område (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) på 
uppdrag av Vägverket och Planverket (nuvarande Boverket). Riktlinjerna för SCAFT-
områdena uppkom på 1960-talet och speciellt utmärkande för denna typ av stadsplanering var 
trafikseparering. Tanken var att minimera konflikter mellan olika trafikanter, vilket gjordes 
genom att separera gång- och cykel trafikanter från bilister. Precis som SCAFT-områdena har 
området Bärgatorna en lokalgata som går runt området med matargator som går in till 
områdets parkeringsplatser och vidare in i villagatorna. Gång- och cykelvägar är placerade 
inne i området för att undvika kontakt med bilisterna.  Cykelnätverket är inte totalt 
trafikseparerat i området. Vinstorpsvägen och Karlstorpsvägen fungerar som huvudstråk för 
cykelnätet från östra delarna av Lomma in till ortens centrum (Lomma kommun 2001). 
Området består främst av villabebyggelse från 1960-1980. I dagsläget finns även 8 
flerbostadshus byggda 1972 i området. De är placerade längs Alnarpsvägen och består av 
tvåvåningshus med sammanlagt 80 lägenheter varav 32 ettor, 32 tvåor och 16 treor. (Stena 
fastigheter, 2009). Vid Alnarpsvägen finns även 4 tvåvåningshus som fungerar som 
studentboende med 10 lägenheter och 66 studentrum (Lommaborgen 2010). I området finns 
idag två skolor och tre förskolor. I närhet av Karstorpsskolan ligger Karstorps idrottsplats och 
Karstorpshallen. I området Bärgatorna finns även en matbutik och en bilverkstad. Majoriteten 
av bostäderna har biluppställningsplats på sin tomt, de breda villagatorna som finns i området 
ger även möjlighet till parkering längst gatan. Idag finns parkeringsplatser placerade i 
matargatorna, de parkeringsplatserna används inte i någon större utsträckning, vilket gör att 
dessa ytor är relativt outnyttjade. Enligt Lomma kommuns översiktsplan pekas ett område 
utmed Alnarpsvägen ut för kommande förtätning i kommunen (se karta 20). Denna förtätning 
innebär att grönområdet utmed Alnarpsvägen tas i anspråk för ny bebyggelse. 
 
 
Parkeringsmöjligheter i villagatorna 
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Fotograf: Författaren 
 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
Husen i de sydöstra delarna av området (se karta 14) klassas som kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader enligt kommunens åtgärdsprogram för kulturmiljövård (Lomma kommun 2005a). 
Områdenas utformning är typisk för 1960- och 70-talens planering av bostadsområden. På 
Kråkbärsgatan finns 41 friliggande enfamiljshus alla med gaveln mot gatan. På Lingongatan 
finns 80 kedjehus som binds samman genom carportar. Husen är byggda i gult tegel och taken 
av rött tegel. Karaktären i dessa områden bör bevaras och förändringar ske med varsamhet 
(Lomma kommun 2005a). Hänsyn tas till dessa två områden som är klassade som 
kulturhistoriskt värdefulla och de berörs inte av förtätningsförslaget.   
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Karta 14: Befintlig bebyggelsestruktur Bärgatorna 
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Grönstruktur 
 
I området Bärgatorna finns mycket grönområden med naturliknande planteringsutformning 
(se karta 15). Park- och grönområdena i området utgörs av en storlek på ungefär 19,5 hektar 
(Lomma kommun 2008b). Ett parkstråk är centralt placerat i området och sträcker sig från 
Vinstorpsvägen i söder fram till Norra Karstorpsskolan där det breder ut sig till större 
bollplaner. Hela grönområdet är bilfritt och gång- och cykelstråk finns i både nord-sydlig som 
i öst-västlig riktning mellan gatorna. Parkstråkets utformning är även den typisk för 1960- och 
1970-talets planering, där huvudfunktioner som kommunikationsstråk och skolor är centralt 
placerade (Lomma kommun 2005a).  
Vid Norra Karstorpsskolan finns gräs- och asfaltsplaner och pulkabackar.  Här finns stora 
volymer av buskar samt yngre träd. I den norra delen av parkstråket finns två 
utjämningsmagasin för dagvatten (se karta 15), det ena ”Ängstorps dammen” fungerar som en 
naturbas (se karta 15) som används för naturpedagogik (Lomma kommun 2008b). 
Idag finns inga tydliga rumsbildningar längs parkstråket och planteringarna är ofta av en 
liknande karaktär i hela området (Lomma kommun 2005a).  
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Grönområden Bärgatorna 

  
  

  
  

  
  

  
Fotograf: Författaren 
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Karta 15: Befintlig grönstruktur Bärgatorna 
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Förstärkning grön- och rumsstruktur 
 
De stora grönområden som finns i området tas inte i anspråk för de nya bostäder som 
tillkommer i förtätningsförslaget. Den befintliga grönstrukturen förstärks genom nya 
funktioner och rumsbildningar. De naturliga grönområdena i området bibehålls, det gäller de 
delar längst upp i norr samt den naturbas där de två utjämningsmagasinen för dagvatten är 
belägna. De rumsbildningar som skapas är parkstråk som går i öst-västlig riktning i området. 
Det blir ett mer varierat parkstråk med olika avdelningar som två blomsterträdgårdar, ordnade 
grillplatser med sittanordningar föreslås också. För att integrera olika intressen och skapa 
underlag för en hållbar stadsdel, föreslås stadsodling i det öst-västliga stråket som går i mitten 
av området. I grönområdena i den södra delen vid skola och idrottshall förstärks områdena för 
idrott och lek. Även där föreslås en grillplats med sittanordningar och vid bollplanen föreslås 
läktare tillkomma.   
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Karta 15: Förstärkning rumsstruktur Bärgatorna 
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Karta 16: Förstärkning grönstruktur Bärgatorna 
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Karta 17: Förtätningsområden Bärgatorna 
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Förtätning i matargatorna 
 
Förtätningsförslaget bibehåller områdets befintliga karaktär och inga större förändringar i 
vägnätet görs. De befintliga matargatorna smalas av och blir enkelriktade, de görs även om till 
gångfartsområde där bilister, cyklister och gående rör sig på lika villkor. Dock kommer 
marken närmast husen endast vara avsedd för gångtrafikanter och avgränsas från gårdsgatorna 
med trädplanteringar.  
 
Den nya bebyggelse som föreslås i området är (se karta 18 och 20) mindre flerbostadshus på 
2-3 våningar, där det i några av dem möjliggörs för lokaler i bottenvåningen. 3 stycken radhus 
i 2 ½

 plan föreslås också i varje gata som förtätas. De nya husen i områdenas matargator 
placeras på mark som idag är parkeringsplatser. Som tidigare konstaterats är motivet till att ta 
bort parkeringsplatserna, att de i dagsläget inte används i någon större utsträckning och att 
flertalet av villorna har garage och parkeringsplatser på tomten, samt att gatorna i området är 
så pass breda att det ger utrymme för parkering längs med dem. Dock innebär 
förtätningsförslaget att behovet av parkering i området skulle öka jämfört med idag. Till den 
nya bebyggelsen föreslås parkeringsplatser emellan de nya husen. Parkeringsplatserna i 
matargatorna är i dagsläget 216 stycken. Drygt hälften av matargatornas parkeringsplatser 
försvinner i förtätningsförslaget. Den nya bebyggelsen i matargatorna ger ett varierat gaturum 
med olika funktioner, där människor och trafikanter möts och kan vistas på lika villkor. Kring 
de nya bostadshusen i villagatorna skapas även platser som främjar det sociala livet i området. 
Här kan till exempel anordnas sittanordningar med omkringliggande planteringar som skapar 
trivsamma platser för möten och integration mellan de boende.     
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Bilder Matargatorna 

  
  

  
  

  
Fotograf: Författaren  
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Karta 18: Plankarta del av förtätning i matargata     
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Förtätning centrumbildning 
 
Förtätning föreslås även för att skapa en centrumbildning i en central del av området. Ett 
flerbostadshus i form av ett punkthus på 8 våningar där det möjliggörs för lokaler i 
bottenvåningen placeras öster om Alnarpsvägen i anslutning till den matbutik som är belägen 
i området. Kring huset planeras ett torg. Torget bidrar till skapandet av mötesplatser i 
området. Här samlas funktioner som bostad, torg/mötesplats med eventuella caféer och 
affärer, matbutik, skola och daghem. Platsen är tänkt att fungera som en central plats i 
området och det nya punkthuset blir ett landmärke för centrumfunktionerna. En central 
samlingsplats av detta slag kan även skapa ett ökat underlag för utbyggnad av kollektivtrafik i 
området.   
 
 

 
Karta 19: Plankarta över förtätning Bärgatorna 
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Karta 20: Förtätningsförslag Bärgatorna 
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Förtätningsförslaget och bedömningskriterierna 
 
Planförslaget följer alla de bedömningskriterier som satts upp. Ingen jordbruksmark tas i 
anspråk för nybyggnation, den nya bebyggelsen placeras på ytor som i dagsläget inte utnyttjas 
fullt ut. Områdets grönområden bevaras och balanseringsprincipen tillämpas där de träd och 
mindre gräsytor tas i anspråk för de nya bostadshusen, som istället placeras och planteras på 
andra ställen i anslutning till gatan och de nya bostadshusen.  
 

Förtätningsförslaget i siffror 
 
Innan förtätningsförslaget: 
 

  430 villor/radhus (exploateringstal ca 0,2-0,3).  
 12 st flerbostadshus med 90 lägenheter, samt 66 st studentrum. 
 Befolkningsmängden i området är 1397 personer.  
 192 st parkeringar i matargatorna. 

 
Efter förtätningsförslaget tillkommer: 
 

 15 radhus, 2 ½ vån. (exploateringstal ca 0,4-0,6) 
 17 flerbostadshus, 2-3 vån (exploateringstal ca 0,4-0,6) 
 1 flerbostadshus, punkthus 8 vån (exploateringstal ca 1,2) 
 Totalt tillkommer ca 100-120 nya bostäder. 
 96 st parkeringsplatser i matargatorna. 
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Karta 21: Kartan visar var sektionerna är tagna 
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Sektionerna visar de olika gaturum som skapas i de befintliga matargatorna i området.  
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Volym illustrationer över möjlig förtätningsutformning i villagatorna 
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Volym illustrationer över möjlig förtätningsutformning villagata och centrumbildning 
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Konsekvensanalys  
 
I denna del görs en analys av de konsekvenser som förtätningsförslaget innebär. 
Förtätningsförslaget för med sig både positiva och negativa konsekvenser, vilka tas upp 
nedan. 
 
Förtätningsförslaget innebär att det kan tillkomma mellan 100-120 nya bostäder i området. 
Detta kan ske utan att någon jordbruksmark eller några grönområden tas i anspråk. 
Tomtstorleken på de befintliga villatomterna i området är ca 750 kvadratmeter. Vilket innebär 
att ett motsvarande bostadsområde med friliggande villor med samma tomtstorlek, skulle 
kräva en markyta på ca 75 000-90 000 kvadratmeter exklusive mark för gator i området. En 
förtätning av detta slag kan ur bevarandesynpunkt för åkermark spara denna yta.  
 
Förtätningsförslaget kan främja Lomma kommuns bostadsbestånd på ett positivt sätt. Genom 
att det skapas fler lägenheter kan kommunen, beroende på storlek och kostnad, förse 
ungdomar som vill bo kvar i kommunen med en bostad. Det kan också skapa möjligheter för 
äldre att flytta från sin villa till något mindre och mer lättskött boende, fast ändå bo kvar i 
samma område. Detta för i sin tur med sig att fler enbostadshus kommer ut på marknaden och 
kan ge boende år till exempel barnfamiljer. 
 
Argument för tät bebyggelse, som förts fram i teoridelen och som illustreras i tabell 2, är 
bland annat sambanden mellan täthet och en lägre energianvändning och att det i sin tur 
främjar ett minskat transportanvändande. Förutsättningarna för det är närhet mellan bostaden 
och olika servicefunktioner, likaså att kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnätet är väl 
utbyggt. Förtätningsförslaget ger goda förutsättningar för det då närheten till kollektiva 
kommunikationer i området är god och en förtätning likt planförslaget kan innebära att 
underlaget för kollektivtrafiken i Lomma ökar ytterligare. Förtätningen skapar även 
förstärkningar av gång- och cykelstråk mot Lomma centrum. Den centrala mötesplatsen som 
föreslås i form av ett torg kan bidra till möjligheten att stärka företagsverksamheten på orten, 
med caféer och butiker i närheten av befintlig matbutik, skolor och daghem. 
Företagsverksamheten kan även främjas i de andra delarna av området, då det möjliggör för 
lokaler i bottenvåningarna på en del hus. Lokalerna kan även ge utrymme för nya förskolor i 
området och på så sätt bidra till samhällsnyttan. Torgbildningen med centrumfunktioner 
skapar även en central mötesplats i området som i sin tur bidra till en ökad integration mellan 
människorna i området.   
 
Det finns även svårigheter med att genomföra en förtätning likt detta planförslag. Framförallt 
finns problematiken med Nimby, ”not in my backyard”. Det är troligt att de boende i området 
inte skulle uppskatta en förtätning av detta slag. Det kan gälla tillexempel oro för insyn, att de 
nya husen kan ge skugga på närliggande tomter, många nya invånare i området och de friytor 
som funnits med parkeringsplatser som även skapat avstånd mellan husen försvinner. 
Argumenten som tagits upp tidigare i texten om att förespråkarna för gles bebyggelse lyfter 
fram de ur hälsosynpunkt, som vikten av en ljusare, rymligare och mer hälsosam miljö, fri 
från insyn och störningar från grannar och en närhet till grönområden. Dessa argument är 
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svåra att stå upp emot vad gäller mitt planförslag, då den nya bebyggelsen främst placeras på 
relativt begränsade ytor, dock är närheten till grönområden stor och ur hälsosynpunkt bör 
även bevarande av jordbruksmark och andra naturområden ses som positiv. 
 
En förtätning av detta slag kan även vara svår att förankra hos beslutsfattare, då det krävs en 
politisk vilja att förändra de boendenormer som råder i dagsläget och istället börja tänka i nya 
banor.  
 
Som tidigare belyst i del II C är det ur ett kortsiktigt perspektiv ofta mer ekonomiskt lönsamt 
och mindre problematiskt att bygga nya bostadsområden på oexploaterad mark. Vid 
utglesning är ofta planeringsprocessen enklare än vid förtätning, det brukar vara färre aktörer 
och berörda inblandade i processen. Vid förtätning i befintliga bostadsområden uppstår lätt 
problem och konflikter, de boende protesterar vanligtvis och det blir utdragna 
planeringsprocesser. Upplever inte medborgarna boendemiljöerna som attraktiva, är det också 
svårt att argumentera för fördelarna med en förtätning. Vad gäller det sistnämnda krävs 
information och dialog med medborgarna för att upplysa om de framtida problem som kan 
uppstå vid en fortsatt utglesning av de skånska städerna. Kanske kan exemplet fungera som 
inspiration för planerare, beslutsfattare och medborgare i det framtida arbetet med förtätning 
av städer. 
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Del V – Slutsatser och diskussion 
 
I följande del tas de undersökta frågeställningarna upp igen och besvaras 
sammanfattningsvis utifrån de svar som studien lett fram till.  En sammanfattning av arbetet 
och de diskussioner som förts presenteras här som ett resultat av studien och dess 
frågeställningar. Avslutningsvis belyses mina tankar och funderingar kring framtida 
exploatering och hushållning av jordbruksmark. 
 

1. Vad säger svensk planlagstiftning och vad finns det för vägledning gällande 
markanvändning av jordbruksmark? 

 
Utifrån den svenska planlagstiftningen miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) 
framgår det att huvudsyftet gällande planläggning av mark och vatten är att de skall användas 
för de ändamål de är mest lämpade för, samtidigt som det medför en god allmän hushållning. 
Det är varje kommuns intresse att planera mark- och vattenanvändningen, genom vägledning i 
översiktsplanen för att sedan tillämpas och regleras i detaljplaner. Jordbruk benämns vara av 
nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får bara tas i anspråk om det är av 
samhällsintressets nytta och inte kan göras genom någon annan mark. Lagstiftningen gällande 
bevarande av jordbruksmarken är således en tolkningsfråga, går det att motivera samhällets 
intresse och det inte finns någon annan lämplig mark för ändamålet så har jordbruksmarken 
inget stark skydd i dagens lagstiftning.  
 
Det finns en rad olika konventioner och mål som fungerar som vägledning gällande 
markanvändningen. Följande konventioner och mål har presenterats i del II B Lagar och 
övergripande mål: Agenda 21, Habitat II, Europeiska landskapskonventionen, 
generationsmålet, miljökvalitetsmålen och regionalt utvecklingsprogram för Skåne. 

 
2. Förtätning eller utglesning, vad finns det för för- och nackdelar? 

  
Utifrån den diskussion som förts sammanfattas de för- och nackdelar som råder vid förtätning 
genom följande:  
 
Vid förtätning kan sprawl undvikas, vilket i sin tur kan medverka till ett minskat bilberoende 
och lägre energiförbrukning. Genom förtätning kan bevarandet och hushållandet av natur- och 
odlingsmark främjas. Förtätning i områden som redan är bebyggda, utnyttjas marken och den 
befintliga infrastrukturen på ett effektivt sätt. Förtätning som innebär en resurseffektiv 
markhushållning kan innebära att grönområden bevaras och obebyggda områden sparas. Tät 
bebyggelse kan ses som kommunaltekniskt fördelaktig då det minimerar kostnader för 
investerings, underhålls- och gatukostnader samt för vatten- och avloppförsörjning. 
 
Vid förtätning tas områden som tidigare haft en annan användning i anspråk för ny 
bebyggelse och på bekostnad av förtätning försvinner ofta grönområden, utrymmen för utsikt  
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och ljusinsläpp i bebyggelsen. Det uppstår ofta problem och konflikter vid förtätning i 
befintlig bebyggelse, då de boende ofta är emot förändringar i närmiljön. 
 
Utglesningens för- och nackdelar sammanfattas genom följande:  
 
Argument för ett glesare byggande är de av hälsosynpunkt. Förespråkarna lyfter fram vikten 
av en ljusare, rymligare och mer hälsosam miljö, fri från insyn och störningar från grannar 
och en närhet till grönområden. Företagsamheten gynnas generellt av utglesning. Då det på 
kort sikt är mer ekonomiskt lönsamt och likaså ett mindre problematiskt sätt att bygga på. 
Utglesning innebär ofta en enklare planeringsprocess än vid förtätning, då det vid utglesning 
brukar vara färre aktörer och berörda inblandade i processen.  
 
Jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande, vilket gör att naturresurser som råvaror och 
energi minskar i omfattning. Utglesning kan ge upphov till ökat bilberoende och högre 
energiförbrukning.  
 

3. Hur kan Lomma kommun förhålla sig till framtida markanvändning av 
jordbruksmark, utifrån lagstiftningen och deras planeringsdokument? 

 
Nästan all mark i Lomma kommun är högklassig jordbruksmark. Utifrån tolkningen av 
lagstiftningen i fråga 1, bör Lomma kommun hushålla med jordbruksmarken och inte ta den i 
anspråk för bebyggelse om inte särskilda samhällsintressen finns. Som tidigare konstaterats är 
det dock en tolkningsfråga att bedöma när det anses vara av samhällets intresse att ta 
jordbruksmarken i anspråk. I Lomma kommun har beslut tagits om att tillämpa 
balanseringsprincipen vid förlust av naturresurser på bekostnad av exploatering. För att värna 
om jordbruksmarken bör balanseringsprincipen även tillämpas vid exploatering av 
jordbruksmark. En tillämpning skulle nog visa sig vara väldigt problematisk då det antagligen 
är svårt att kompensera och ersätta förlorad jordbruksmark i efterhand.  
 
I Lomma kommuns Översiktsplan 2010 finns ett stort fokus och uttalat förhållningssätt till 
jordbruksmarken och dess bevarandevärde. Det är dock viktigt att de ställningstaganden som 
görs gällande jordbruksmarken i översiktsplanen förs vidare och efterföljs i detaljplaneringen 
och vid bygglovsprövning. Utifrån kommunens egna dokument samt lagstiftningen bör 
Lomma kommun hushålla med sina värdefulla jordbruksmarker och hitta nya alternativ till 
exploatering än på jordbruksmarken, till exempel genom förtätning. 
 

4. Hur kan en förtätning av Bärgatorna i Lomma utformas? Som ett exempel på hur 
det går att arbeta med förtätning även i andra svenska kommuner.  

 
Bedömningskriterier har tagits fram utifrån Lomma kommuns planeringsdokument och de 
lagar och riktlinjer som finns. Utifrån bedömningskriterierna valdes ett redan bebyggt område 
ut för förtätningsförslag, området Bärgatorna. Förtätningen sker främst på relativt outnyttjade 
parkeringsplatser i bostadsområdets matargator. Bebyggelsen som föreslås är 3 eller 4 
flerbostadshus i 2-3 våningar, där det i några av dem möjliggörs för lokaler i bottenvåningen, 
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samt 3 stycken radhus i 2 ½ plan i varje gata. Den nya bebyggelsen i matargatorna ger ett 
varierat gaturum med olika funktioner, där människor och trafikanter kan mötas och vistas på 
samma villkor. I närheten av områdets matbutik föreslås ett punkthus på 8 våningar, där det 
även möjliggörs för lokaler i bottenvåningen. Kring huset planeras en mötesplats i form av ett 
torg. Här samlas funktioner som bostad, torg/mötesplats med eventuella caféer och affärer, 
matbutik, skola och daghem. Området blir en central punkt och det nya punkthuset blir ett 
landmärke för centrumfunktionerna. De stora grönområdena som finns i området tas inte i 
anspråk för de nya bostäder som tillkommer i förtätningsförslaget. Den befintliga 
grönstrukturen förstärks genom nya funktioner och rumsbildningar. De naturliga 
grönområdena bibehålls och förstärks med olika funktioner. Förtätningen skapar även 
förstärkningar av gång- och cykelstråk mot Lomma centrum.  
 
Förslaget har tagits fram för att visa ett exempel på förtätning kan ske på redan bebyggd 
mark. Tanken är att det ska fungera som inspiration för planerare, beslutsfattare och 
medborgare i det framtida arbetet med förtätning av städer. 
 
Under arbetets gång har jag genom teoretiska studier fått uppfattningen att det generellt finns 
en motsättning mellan täthet och grönska. Med mitt förtätningsförslag vill jag visa att det går 
att förtäta i städer utan att det sker på grönområdenas bekostnad och att inte helt 
oexploaterade områden som till exempel jordbruksmarker behöver tas i anspråk. Hänsyn 
måste givetvis tas till platsen och det är kanske inte alltid möjligt att finna dessa platser i 
staden. Med mitt förtätningsförslag i Lomma vill jag visa hur det kan vara möjligt att arbeta 
med förtätning i ett redan befintligt bostadsområde och på platser som kanske inte tidigare 
ansetts som aktuella för förtätning.  
 
Vid ett genomförande av en förtätning likt mitt planförslag krävs djupare studier av platsen 
och utformningen av gaturum och nya bostäder. Tänkbara studier som kan behöva utföras är 
behovsbedömning avseende miljöbedömning, för att utreda om planförslaget kan medföra en 
betydande miljöpåverkan. Geotekniska undersökningar för att utreda markens påverkan vid 
bostadsutbyggnad, samt bullerutredningar, kan eventuellt behövas.    
 
Det är svårt att ge exakta riktlinjer för framtida exploatering då det beror på platsens 
förutsättningar. Ofta kan det vara nödvändigt att kompromissa för att tillgodose olika 
intressen. Utifrån denna studie bör balanseringsprincipen följas när det gäller grönområden, 
natur- och jordbruksmarker.  
 
Innebär hushållning av jordbruksmark att samhället byggs hållbart och bidrar det i sin tur till 
goda levnadsvillkor? Eller är det kanske tvärtom så att medborgarnas syn på goda 
levnadsvillkor, är den friliggande villan i utkanten av staden som är svår att kombinera med 
hushållning av den jordbruksmark som ur bevarandesynpunkt kan innebära ett hållbart 
samhälle? Svårigheten med jordbruksmarken är att ingen säkert vet hur mycket 
jordbruksmark som behövs för att kunna försörja framtida generationer. Det vi med säkerhet 
kan säga är att jordbruksmarken är en ändlig resurs som vi måste värna om. Många funderar 
kanske inte på hur de val som görs idag kommer att påverka framtida generationers 
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naturmiljö. Mer information bör därför ges till medborgarna om vår naturmiljö och 
jordbruksmarken, om varför de är så viktiga faktorer i den framtida markanvändningen. Ökad 
kunskap ger ofta större intresse, varav ett ökat intresse i sin tur kan påverka medborgarnas och 
beslutfattarnas syn på det framtida boendet och exploatering av värdefull jordbruksmark. 
Detsamma gäller utvecklingen för våra boende normer och vad denna utveckling kan leda till. 
Om varje hushåll skall ha en permanentbostad, samtidigt som man har ett fritidshus på ett 
annat ställe, innebär detta att boendeytan som används per person skulle öka väsentligt. 
Fritidshusen upptar redan idag ungefär hälften så stor yta som permanentbostäderna gör. För 
att kunna påverka invånarnas förbrukning av värdefull mark, är det nog främst 
attitydförändringar som krävs, vilket känns svårt att påverka även om medborgarna skulle 
vara medvetna om problematiken som finns. Ett sätt att bättre värna om våra naturmiljöer 
kanske är att efterfölja det tyska exemplet och instifta balanseringsprincipen i den svenska 
lagstiftningen. Det skulle innebära att det blir en striktare syn på exploatering på naturvärden 
och att konkreta åtgärder måste genomföras för att minimera skadorna som en exploatering 
kan innebära. Dock är det som konstaterats tidigare nog svårt att tillämpa denna princip 
gällande all jordbruksmark, kanske måste en princip som anpassas just till jordbruksmarken 
utformas.   
 
Utifrån den studerade litteraturen är det svårt att peka ut det bästa sättet för en stad att växa. 
Det är många aspekter som måste vägas in och dessa är ofta olika beroende på vilket 
område/ort som behöver växa och även beroende på dess placering i landskapet. Även om det 
inte går att ge ett korrekt svar på frågan är det viktigt att debatten kring framtida exploatering 
fortgår, då det i slutänden handlar om kommande generationers existens på jorden. Det är 
dock svårt att ge generella rekommendationer, då det ofta behövs utredas specifikt från fall till 
fall.  
 
Vill samhället inte lämna över en skånsk villamatta till kommande generationer, utan istället 
låta dem få ärva våra jordbruksmarker och det öppna landskapet, kanske man måste börja 
fundera på nya sätt att exploatera i städerna. Utifrån gällande statistik över hur mycket 
markareal som våra bostäder utgör, känns kanske inte markhushållningen som ett 
jätteproblem. Dock är den skånska jordbruksmarken en ändlig resurs och skall man värna om 
marken kanske nya alternativ till förtätning måste arbetas fram.  
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