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Underliggande resonemang till  

Policy för exploatering av jordbruksmark i Marks kommun 

Detta dokument hör till Marks kommuns policy för exploatering av jordbruksmark. Till 

policyn hör även en juridisk sammanställning. 

  

Jordbruksmarkens betydelse och värden   
 

Jordbruksmarken har ett flertal viktiga värden - bland annat handlar det om 

produktionsvärden, naturvärden, kulturhistoriska värden, landskapskaraktär, sociala 

värden och ekosystemtjänster. Dessa värden beskrivs mer ingående i rapporten 

Utredning för jordbruksmark (Norconsult, 2021-09-28).   
 

Begreppet jordbruksmark omfattar både åkermark och betesmark.  
 

  

Gällande lagstiftning  
 

Brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse, vilket framgår av miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser 3 kap. 4 §. Till skillnad från andra nationellt utpekade 

intressen enligt miljöbalken - riksintressen – har jordbruksmarken inga utpekade 

riksintresseområden kopplade till sig, vilket föranleder ett tolkningsbehov hos de 

myndigheter som arbetar med denna lagstiftning som grund.   
 

Miljöbalken 3 kap. 4 §    
 

“Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.   

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 

om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk.   
 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”  
 

För att underlätta tolkningen av lagstiftningen har Jordbruksverket tagit fram följande 

frågeställningar, som stöd för ett resonemang om eventuell förändrad användning av 

jordbruksmark.  
 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?  

 

I kommande avsnitt förklaras mer ingående hur avvägningar kring dessa tre frågor avses 

göras, baserat på aktuell rättspraxis och kommunens ställningstaganden.   
 

 

Ställningstaganden i gällande översiktsplan  
 

Marks kommuns översiktsplan från 2018 finns följande att läsa om ianspråktagande av 

jordbruksmark:  
 

”Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom förtätning och komplettering av 

befintlig bebyggelse i stråkens knutpunkt, utvecklingsnoder eller länkade orter. Flera av 

dessa orter har relativt gles bebyggelse som i många fall ligger omlott med 
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jordbruksmark. Vid bebyggelseutveckling genom förtätning och komplettering i dessa 

orter, måste därför en avvägning mellan jordbruksintresset och bebyggelseintresset alltid 

göras. Prövning av ny bebyggelse på produktiv jordbruksmark bör alltid ske restriktivt 

och ev lokalisering motiveras tydligt. Starkt vägande skäl för ett ianspråktagande av 

jordbruksmark är att föreslagen bebyggelse:  
 

• utnyttjar ianspråktagen mark effektivt och ytsnålt;  

• ligger i en knutpunkt, utvecklingsnod eller länkad ort;  

• ligger inom ca 300 meter fågelvägen eller 400 meter gångvägen till 

kollektivtrafikhållplats och/eller andra servicefunktioner;  

• inte i onödan splittrar upp brukningsenheter.  

• Vid ett ev. ianspråktagande av produktiv jordbruksmark för bebyggelse eller 

andra åtgärder redovisas ianspråktagen areal och exploateringens påverkan på 

jordbruket i detaljplan.”  

 

Översiktsplanen anger alltså en restriktiv hållning avseende ianspråktagande av 

jordbruksmark för ny bebyggelse, men medger viss flexibilitet beroende på markens 

läge, inklusive läge i förhållande till kollektivtrafik och service. Även vilket sätt marken 

tas i anspråk på vägs in. I översiktsplanen framhålls även vikten av en tydligt motiverad 

lokalisering och att avvägningar mellan jordbruksintresset och intresset att bebygga 

marken måste göras i varje fall.   
 

 

Sammanfattande syn   
 

Marks kommuns syn på ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark är 

samstämmig med vad som anges i gällande svensk lagstiftning. 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.   
 

Ställningstaganden avseende hur kommunen tolkar rättspraxis i frågan om 

brukningsvärd jordbruksmark, vad som i Marks kommun bedöms utgöra ett väsentligt 

samhällsintresse samt vad som utgör en tillfredsställande omfattning för en 

lokaliseringsutredning för att kunna motivera ett eventuellt ianspråktagande av 

brukningsvärd jordbruksmark för väsentliga samhällsintressen har formulerats i policyn 

för exploatering av jordbruksmark och förklaras mer ingående i denna bilaga. 

Avvägningarna har i så stor utsträckning det är möjligt stöd i aktuell rättspraxis, om 

vilken det finns mer att läsa i bilagan Juridisk sammanställning.  
 

För att underlätta tillämpningen av policyn bör riktlinjer och checklista för exploatering av 

jordbruksmark i Marks kommun användas för att bedöma överväganden om att 

exploatera jordbruksmark i såväl frågor om bygglov och förhandsbesked som detalj- och 

översiktsplanering.  
 

 

Underliggande resonemang - brukningsvärd jordbruksmark 
 

Lagstiftaren har i propositionen 1985/86:3 s.158 (ett förarbete till naturresurslagen, 

vilken senare ersattes av miljöbalken) definierat brukningsvärd jordbruksmark som: 

“Mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämplig för 

jordbruksproduktion”. Denna formulering får ses som den vedertagna definitionen.  
 

Baserat på aktuell rättspraxis går det att dra ett antal slutsatser avseende vad som är att 

bedöma som brukningsvärd jordbruksmark i lagens mening (för fördjupad läsning 

avseende detta – se bilagan Juridisk sammanställning).  
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Till att börja med kan det konstateras att det inte är avgörande för tolkningen av vad 

som är brukningsvärd jordbruksmark ifall den bedöms vara lämplig för ett rationellt 

jordbruk. Det har heller inte av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömts vara 

avgörande att marken inte har brukats på lång tid – det finns exempel där mark som inte 

har brukats på 50 år har bedömts utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Det avgörande 

är ifall marken någon gång i framtiden kan komma att användas för 

jordbruksproduktion.   
 

Någonting som spelar en större roll för bedömningen av huruvida jordbruksmarken är 

brukningsvärd eller inte är ifall den ingår i ett större sammanhang av jordbruksmark eller 

inte. Handlar det om mindre partier av jordbruksmark som på något sätt är tydligt fysiskt 

avgränsade från övrig brukningsvärd jordbruksmark är chanserna avsevärt mindre att 

dessa partier bedöms vara brukningsvärda.   
 

Dessa två olika bedömningar som har gjorts av MÖD - den förhållandevis låga vikten som 

tillskrivs markens lämplighet för rationellt jordbruk respektive vikten av att marken ingår 

i ett större sammanhang av brukningsvärd jordbruksmark – kan i viss mån tyckas icke-

samstämmiga, eftersom just större sammanhängande ytor är en av flera förutsättningar 

för ett rationellt jordbruk idag - såhär ser dock nuvarande rättspraxis ut. Sammanvägt 

bör det kunna konstateras att markens koppling till annan brukningsvärd jordbruksmark 

är att se som en av de bedömningsfaktorer som vägs in när brukningsvärdet bedöms - 

inte avgörande, men en faktor bland flera.   
 

Vidare kan det med utgångspunkt i aktuella rättsfall konstateras att markens taxering 

inte är avgörande för bedömningen - vilket den tidigare var. Istället utgör taxeringen 

enligt nuvarande praxis även den en omständighet eller faktor bland flera som ska vägas 

in när markens brukningsvärde som jordbruksmark ska bedömas.   
 

Avseende markens bördighet framgår det av rättspraxis att detta inte är att se som en 

enskilt avgörande faktor vid bedömningen av markens brukningsvärde, utan likt flera av 

de tidigare nämnda faktorerna är detta en parameter bland flera att väga in i 

bedömningen. Närhet till annan jordbruksmark av högre kvalitet kan spela in i 

bedömningen och göra det mer motiverat att ianspråkta den sämre jordbruksmarken för 

annat ändamål.   
 

Avslutningsvis kan det konstateras att mark som en gång har planlagts för annat 

ändamål än jordbruk inte längre utgör jordbruksmark i lagens mening, något som även 

gäller när dess användning prövas på nytt i exempelvis en ny detaljplan.   

  

 

Underliggande resonemang - väsentligt samhällsintresse 

 Exploatering av jordbruksmark får ske endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. I proposition 1985/86:3 ges nedanstående exempel på vad som är 

väsentliga samhällsintressen:  
 

• Bostadsförsörjningsbehovet  

• Lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra  

• Att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem  

• Säkerställa viktiga rekreationsintressen  

  

Vad som kan bedömas utgöra ett väsentligt samhällsintresse varierar dock utifrån vilken 

skalnivå bedömningen utgår ifrån. I tabellen i själva policydokumentet har ett antal olika 

typer av projekt kategoriserats, för att tydliggöra vad som är att betrakta som ett 

väsentligt samhällsintresse i Marks kommun. Ställningstagandena baseras på aktuell 

rättspraxis (se bilagan Juridisk sammanställning för vidare läsning) samt på en 
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bedömning avseende inom vilket geografiskt område en viss typ av funktion kan placeras 

och fortfarande uppfylla sitt syfte. Formen för tabellen baseras på en modell från 

Jordbruksverket.   
 

Tabellen har utformats för att kunna ge en vägledning kring vilka typer av projekt som 

skulle kunna vara att betrakta som väsentliga samhällsintressen, sett utifrån olika 

skalnivåer. Även de projekt som enbart är att betrakta som ett väsentligt 

samhällsintresse på ortsnivå ska alltså kunna motivera ett ianspråktagande av 

brukningsvärd jordbruksmark, under förutsättning att en lokaliseringsutredning som 

avfärdat andra alternativ som mindre lämpliga har genomförts. Projekttyper som har 

kategoriserats som ej av väsentligt samhällsintresse kan aldrig motivera ett 

ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark.   
 

Att vissa typer av intressen har klassificerats som tveksamma och avhängiga vilken 

kommundel som avses beror på att en exploatering av storleksordningen bedöms kunna 

vara av stor vikt för att utveckla en ort med ett lägre bebyggelsetryck - någonting som 

är en viktig fråga för hela kommunen – medan en etablering av motsvarande 

storleksordning sannolikt inte har en avgörande betydelse för utvecklingen av en ort med 

ett högre bebyggelsetryck. Att etablera en viss mängd bostäder (i policyn definierat som 

10–20 villor eller radhus i 2 våningar) eller en mindre livsmedelsaffär i en ort med lägre 

bebyggelsetryck bedöms alltså kunna utgöra ett väsentligt samhällsintresse för hela 

kommunen, medan motsvarande inte är att se som ett väsentligt samhällsintresse i en 

kommundel med högt bebyggelsetryck.   
 

Avseende klassificeringen av 1–4 bostäder som ej av väsentligt samhällsintresse härrör 

denna avgränsning från aktuell rättspraxis, av vilken det framgår att en eller ett fåtal 

bostäder aldrig utgör ett väsentligt samhällsintresse. 5 bostäder har åtminstone i ett fall 

avgjorts innebära ett väsentligt samhällsintresse, men som det framgår av tabellen i 

policyn är en faktor i sammanhanget också var de placeras: 5 bostäder är inte per 

automatik ett väsentligt samhällsintresse.   
 

Det potentiellt väsentliga samhällsintresset rekreation har inte adderats tabellen, då det 

bedöms finnas en alltför stor bredd av olika rekreationsintressen, varav vissa inte skulle 

inverka menligt på förutsättningarna att i framtiden bruka jordbruksmarken, medan 

andra skulle omöjliggöra detta. I avvägningar avseende att ianspråkta jordbruksmark för 

rekreativa intressen bör det tillskrivas stor vikt ifall rekreationsmöjligheten blir allmänt 

tillgänglig för ingen eller en mycket låg kostnad – enskilda eller starkt kommersiella 

rekreationsintressen bör inte kunna räknas som väsentliga samhällsintressen, även om 

det ännu finns relativt bristfälligt med rättspraxis på området.  
  

 
 
Underliggande resonemang - lokaliseringsprövning 
 

Aktuell rättspraxis visar tydligt på vikten av vad som finns angivet i översiktliga 

planeringsdokument samt den stora vikten av en väl genomförd lokaliseringsprövning för 

att motivera ett eventuellt ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark.   
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett ianspråktagande av jordbruksmark - 

även för ett väsentligt samhällsintresse - inte håller för rättslig prövning om alternativa 

lokaliseringar inte har prövats och redovisats i tillräcklig utsträckning. Åtgärden bör också 

ha stöd i översiktsplanen. Att notera är dock att ett utpekande i översiktsplanen inte per 

definition är att betrakta som en tillräcklig utredning av alternativa lokaliseringar - 

däremot bör det vara att se som en basal parameter för eventuella lokaliseringar på 

brukningsvärd jordbruksmark att dessa är förenliga med gällande översiktliga 

planeringsdokument.   
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I tabell 2 i policyn återfinns sökradier inom vilka olika typer av projekt på brukningsvärd 

jordbruksmark i Marks kommun bör lokaliseringsprövas för att frågan ska kunna anses 

vara tillräckligt utredd. Dessa sökradier är inget som angivits av högre instans, utan 

utgör ett ställningstagande från kommunens sida avseende inom vilken radie en viss typ 

av projekt som utgör ett väsentligt samhällsintresse bör kunna placeras för att kunna 

fylla sitt syfte som just väsentligt samhällsintresse. Utöver att de angivna projekten 

måste placeras inom en viss radie för att uppfylla sitt syfte är en bakgrund till de valda 

avgränsningarna att lokaliseringsprövningarna måste göras på ett sätt som är 

omfattande nog för att vid behov hålla vid rättslig prövning.   

  
 


