
Juridisk sammanställning 
I detta dokument finns ett urval av domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som har 

beaktats vid formuleringar i policy och riktlinjedokumenten gällande exploatering på jordbruksmark. 

Domarna ha delats in i kategorierna brukningsvärd jordbruksmark, väsentligt samhällsintresse och 

lokaliseringsprövning. Urvalet är gjort utifrån att få ett så brett perspektiv som möjligt och visar på 

svårigheten i att bedöma enskilda exploateringar.  

 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Nedan följer ett antal kortare sammanfattningar avseende hur tolkningen av vad som är att betrakta som 
brukningsvärd jordbruksmark har gjorts av MÖD, samt dragna slutsatser utifrån det. 

• Mark som inte är lämplig för rationellt jordbruk 
 
Det är inte är ett krav att marken brukas idag eller har brukats i närtid för att den ska kunna anses 
brukningsvärd. Kravet går vid att marken någon gång kan komma att användas för 
livsmedelsproduktion. Om marken är möjlig att bruka ekonomiskt hållbart idag är inte en avgörande 
fråga eftersom ekonomin kan ändras likväl som andra förutsättningar. Enligt rådande rättspraxis kan 
alltså mark som idag inte anses vara rationell att bruka fortfarande vara brukningsvärd jordbruksmark 
– det finns inget likhetstecken mellan dessa två (P 4087–15, 2016-04-01). Inte heller att ägarna valt 
att ta jordbruksmarken ur produktion har bedömts avgörande för tolkningen av markens 
brukningsvärde (P 2432–17, 2018-01-29). 
 
Mark som på grund av dåliga markförhållanden inte brukats på så lång tid som 50 år (men periodvis 
nyttjats som hage och låg i anslutning till ett aktivt jordbruk) har av MÖD i ett fall bedömts utgöra 
brukningsvärd jordbruksmark (P 6073–20, 2020-04-09). 
 

• Mark som ingår eller inte ingår i en större sammanhängande jordbruksmark  
 
Mark som använts för odling av vall, men som begränsades av bostadsbebyggelse i två väderstreck 
bedömdes av MÖD inte utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Inte heller mindre partier av betesmark, 
avskilda från annan jordbruksmark av skog, bedömdes vara brukningsvärd - något som också gällde 
mark tydligt avskild från annan brukningsvärd jordbruksmark bland annat av en stenklack i dagen (P 
6358–16, 2017-04-10; P 6627–17, 2019-01-22; P 3507–18, 2018-03-22; P 7083–18, 2019-05-27). 
 
Däremot bedömde MÖD i ett annat rättsfall att ett nytt hus inte fick uppföras på befintlig 
bottenplatta från ett äldre hus som tidigare stått på platsen, med hänsyn till att marken bedömdes 
vara brukningsvärd jordbruksmark. En viktig faktor i sammanhanget var att marken ingick i ett större 
sammanhang av brukningsvärd jordbruksmark och att en byggnation av ett nytt hus på platsen 
sannolikt skulle medföra att delar av denna omkringliggande brukningsvärda jordbruksmark skulle tas 
i anspråk för tillfartsväg, parkering och tomtyta (P 2501–20, 2021-04-30). 
 

• Mark som inte är taxerad som jordbruksenhet 
 
Vidare framgår det av aktuella rättsfall att fastighetstaxeringen inte är avgörande för ifall mark är att 
betrakta som brukningsvärd jordbruksmark eller inte. Fastighetens taxering är inte en uttrycklig 
förutsättning för tillämpningen av 3 kap. 4 § MB – vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark ska 
bedömas med hänsyn till markens läge, beskaffenhet och övriga omständigheter, varav 
fastighetstaxeringen utgör en sådan omständighet av flera som ska beaktas. Tidigare var det praxis att 
fastighetstaxeringen hade en avgörande betydelse, vilket alltså inte gäller längre. (P 7885–19, 2020-
06-09; P 2501–20, 2021-04-30; P 10437–19, 2020-06-09). 



 
 

• Mark som sedan tidigare är planlagd för annat ändamål 
 
Mark som har planlagts för annat ändamål är i juridisk mening inte längre jordbruksmark. Detta gäller 
även om marken exempelvis utarrenderats för odling och användningen i gällande plan är exempelvis 
naturmark. I den här typen av fall säger rättspraxis att markens rättsligt fastställda användning är 
överordnad dess historiska och nuvarande användning. Marken är alltså heller inte att betrakta som 
jordbruksmark när dess användning därefter på nytt prövas i exempelvis en ny detaljplan (P 6258–20, 
2021-06-15). 
 

Sammanfattningsvis 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 bedömts vara 
avgörande ifall marken inte har brukats på så lång tid som 50 år - det avgörande är ifall marken någon gång i 
framtiden kan komma att användas för jordbruksproduktion.  

Någonting som är mer avgörande för bedömningen av huruvida jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte är 
ifall den ingår i ett större sammanhang av brukningsvärd 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 är inte heller denna den en enskilt avgörande faktor vid bedömningen av 
markens brukningsvärde; istället utgör även denna en faktor bland flera, vilket bland annat Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande P 7083–18 (2019-05-27) visar. Närhet till annan jordbruksmark av högre 
kvalitet kan ha betydelse för bedömningen och göra det mer motiverat att ianspråkta den sämre 
jordbruksmarken, vilket framgår av P 4520–17 (2018-02-28). 

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.  

 

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  

 



 

 

Nedan finns ett urval av rättsfall som alla berör avvägningen väsentligt samhällsintresse.  

I P-4087-15 (2016-04-01) gällde frågan uppförande av ett enbostadshus på en jordbruksfastighet som var ärvd 
släktegendom och det aktuella förhandsbeskedet som getts för byggnationen upphävdes av MÖD eftersom 
bevarandet av jordbruksmarken vägde tyngre än det enskilda intresset att uppföra ett enbostadshus, även 
under den här typen av omständigheter. 

Avseende lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser nära varandra finns det ett aktuellt fall (P 514–20, 
2021-03-24) där MÖD valde att fastställa en kommuns detaljplan vilken möjliggjorde utbyggnad av ett 
befintligt industriområde på brukningsvärd jordbruksmark. I bedömningen av fallet konstaterades att marken 
hade begränsade brukningsvärden, att exploateringen tillgodosåg ett väsentligt samhällsintresse samt att 
kommunen i tillräcklig utsträckning tydliggjort den aktuella platsens lämplighet för ändamålet i förhållande till 
alternativa lokaliseringar. 

I MÖD:s avgörande P 12393–19 (2021-05-11) fastställde man en kommuns detaljplan, vilken avsåg möjliggöra 
utökning av ett befintligt industriområde i anslutning till infrastruktur och väg och järnväg kopplade till 
regionens hamnar, där viss brukningsvärd jordbruksmark togs i anspråk, detta eftersom exploateringen 
bedömdes utgöra ett väsentligt samhällsintresse (och eftersom alternativa lokaliseringar bedömdes vara 
utredda i tillräcklig utsträckning).  

Beträffande samhällsbärande funktioner så som skolor, förskolor och vårdanläggningar är rättspraxis mer 
bristfällig. Här har Marks kommun gjort bedömningen att dessa anläggningar alltid bedöms utgöra väsentliga 
samhällsintressen. För att fylla sina respektive syften är de i tabellen i policyn knutna till upptagningsområden 
som varierar med typ av anläggning.   

Rekreationsanläggningar kan vara av väsentligt samhällsintresse. Det finns dock få rättsfall att ta hjälp av på 
området. Beträffande just säkerställandet av viktiga rekreationsintressen så visar dock MÖD:s avgörande i P 
11755–20 (2021-12-08) att uppförandet av ett ridhus inte utgjorde ett väsentligt samhällsintresse. 

När det väsentliga samhällsintresset är stort nog för att trumfa MB 3 kap. 4 §, är dock även fortsatt en 
avgränsningsfråga. Utifrån nuvarande praxis framgår det att ett enstaka eller ett fåtal enbostadshus aldrig kan 
utgöra ett väsentligt samhällsintresse (bland annat P 4087–15, 2016-04-01; P 4520–17, 2018-02-28; P 4087–
15, 2016-04-01; P 8646–18, 2019-01-11; P 10437–19, 2020-06-09 och P 4848–16, 2017-02-03). Ett av de 
nämnda fallen avser en dom där fem bostadshus lokaliserade på plats som i översiktsplanen pekats ut som 
lämplig för 20-30 stycken bostäder. De fem bostadshusen bedömdes visserligen vara ett väsentligt 
samhällsintresse, men domstolen ansåg inte att det fanns tillräckligt stöd för att de aktuella bostäderna inte 
kunde uppföras utan att ta den brukningsvärda jordbruksmarken i anspråk, varför det positiva 
förhandsbeskedet som getts för byggnationen ändrades av MÖD. Denna dom visar alltså att fem bostäder kan 
utgöra ett väsentligt samhällsintresse, men belyser också den stora vikten av en väl utförd 
lokaliseringsprövning. I P 4848–16 bedömdes inte uppförandet av tre enbostadshus utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. 

 

 

Lokaliseringsprövning 
För att få en förståelse för betydelsen av lokaliseringsprövningens betydelse har rättsfallen nedan studerats.  

I fallet P 1188–17 (2017-06-27) upphävde domstolen en kommuns detaljplan eftersom den stred mot gällande 
översiktsplan genom att den inte ingick i ett utpekat möjligt utbyggnadsområde. Kommunen hade inte heller 
på ett tillräckligt sätt motiverat att behovet av bostäder inte kunde tillgodoses på annan mark. Motsvarande 
bedömning gjordes av domstolen även i P 5481–17 (2018-04-09), trots att kommunen påtalade ett väsentligt 
samhällsintresse i att kunna erbjuda attraktiva områden för småhusbebyggelse: bristen på en bedömning 
avseende om det väsentliga samhällsintresset bostäder kunde tillgodoses på annan plats föranledde att 
detaljplanen upphävdes. Även i P 5876–18 (2019-03-19) spelade bristen på bedömning av alternativ placering 
in när domstolen valde att upphäva en detaljplan. Motsvarande bedömning gjordes även i P 8280–17 (2018-



11-09), där ett en ansökan om bygglov för ett vindkraftverk avslogs bland annat med anledning av bristen på 
presenterade alternativa lokaliseringar.  

I P 3488–20 (2021-09-27) valde dock domstolen att fastställa en kommuns beslut om att anta en detaljplan för 
ett ridgymnasium på brukningsvärd jordbruksmark eftersom flera andra lokaliseringar utretts för att ersätta 
ett tidigare ridcenter i området. Även P 514–20 (2021-03-24) påvisar vikten av lokaliseringsprövningen. Här 
fastställde domstolen en kommuns detaljplan vilken avsåg möjliggöra en industriutbyggnad på jordbruksmark, 
eftersom alternativa lokaliseringar bedömdes ha utretts på ett tillfredsställande sätt. Området var bland annat 
utpekat som en av två möjliga utbyggnadsområden för den befintliga industrin på platsen i den fördjupade 
översiktsplanen för området.  

Även ytterligare domar – bland annat P 7083–18 (2019-05-27), P 2432–17 (2018-01-29), P 4087–15 (2016-04-
01), P 4520–17 (2018-02-28) och P 4848–16 (2017-02-03) - påvisar på olika sätt betydelsen av att de planerade 
åtgärderna har stöd i kommunens översiktsplan. Av P 3809-18 (2019-01-16) - där förhandsbesked för fem 
bostäder (som av domstolen bedömdes utgöra ett väsentligt samhällsintresse) inom ett område som i gällande 
översiktsplan pekats ut som lämpligt för utveckling med 20-30 bostäder upphävdes av MÖD, med hänvisning 
till att det inte fanns tillräckligt stöd för att det väsentliga samhällsintresset inte kunde tillgodoses utan att ta 
jordbruksmark i anspråk - framgår dock att ett utpekande i översiktsplanen inte per definition är nog underlag 
för att hävda att alternativa lokaliseringar är utredda.  

Ytterligare vägledande domar avseende vikten av en tillräcklig och väl utförd alternativlokaliseringsutredning 
är P 514–20 (2021-03-24) och P 12393–19 (2021-05-11), vilka båda är rättsfall där MÖD valt att fastställa 
kommuners beslut om att anta detaljplaner för industri på brukningsvärd jordbruksmark, med hänvisning till 
att alternativa lokaliseringar i tillräcklig utsträckning fått anses vara utredda. Även P 5040–20 (2021-09-06) - 
där MÖD upphävde en detaljplan som avsåg möjliggöra utveckling med ett tiotal villatomter och eventuellt 
parhus i ett centralt beläget område i anslutning till skola, hyreshus och kyrka, bland annat med hänvisning till 
att alternativa lokaliseringar inte hade prövats - påvisar den stora vikten av detta.  
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