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Policy  
 

Till policyn hör två bilagor – en med underliggande resonemang som 
förklarar de ställningstaganden som görs i policyn och en rättslig 
sammanställning. 

Brukningsvärd jordbruksmark  
 

Mark som utgör brukningsvärd jordbruksmark skall inte ianspråktas för 

bebyggelse eller anläggningar annat än om det krävs för att tillgodose 

ett väsentligt samhällsintresse. Med jordbruksmark avses både åker- 

och ängsmark. Mark kan utgöra brukningsvärd jordbruksmark även om 

den inte har brukats på lång tid och även om den inte är lämplig för 

rationellt jordbruk – det avgörande är ifall den någon gång i framtiden 

kan komma att användas för jordbruksproduktion.   
 

Om marken ingår i ett större sammanhang av brukningsvärd 

jordbruksmark är chanserna väsentligt större att den när samtliga 

faktorer vägs in bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark.   
 

Fastighetstaxeringen är inte avgörande för vad som är att betrakta som 

brukningsvärd jordbruksmark – den utgör en faktor bland flera som 

vägs in.  
 

Inte heller markens bördighet är enskilt avgörande för om marken är 

att betrakta som brukningsvärd eller inte; även denna faktor utgör en 

av flera att väga samman till en samlad bedömning.   
 

Mark som en gång har planlagts för annat ändamål än jordbruk utgör 

inte längre jordbruksmark i lagens mening.  

  

  

Väsentligt samhällsintresse  
 

Olika typer av projekt kan utgöra väsentliga samhällsintressen sett till 

olika skalnivåer - Marks kommuns avvägningar kring vad som kan 

utgöra väsentliga samhällsintressen framgår av tabellen på nästa sida.  
 

Samtliga typer av exploateringar som utgör ett väsentligt 

samhällsintresse på någon skalnivå kan motivera ett ianspråktagande 

av jordbruksmark, under förutsättning att en tillfredsställande 

lokaliseringsutredning har bedömt lokaliseringen på jordbruksmark mer 

lämplig än övriga alternativa lokaliseringar.   
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Aktuell 

förändrad mark-
användning  

Intressets omfattning  

Orten  Kommundelen  Kommunen  Regionen  Nationen  

1–4 villor  Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

10–20 villor eller 
radhus 2 
våningar  

Väsentligt  Väsentligt  Tveksamt, beror 
på var i 

kommunen  

Ej väsentligt  Ej väsentligt  

3+ våningar i tät 
formering  

Väsentligt  Väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Förskola  Väsentligt  Väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Skola  Väsentligt  Väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Mindre 
livsmedelsaffär  

Väsentligt  Väsentligt  Tveksamt, beror 

på var i 

kommunen  

Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Större 
livsmedelsaffär  

Väsentligt  Väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Externhandel   Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Nyetablerad 
industri av mindre 
skala  

Mycket 

väsentligt  
Mycket väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Nyetablerad 
industri av stor 
skala  

Mycket 

väsentligt  
Mycket väsentligt  Mycket 

väsentligt  
Väsentligt  Väsentligt  

Utökning av 
befintlig industri  

Mycket 

väsentligt  
Mycket väsentligt  Väsentligt  Ej väsentligt  Ej väsentligt  

Tabell 1 - Geografisk utbredning av olika intressen  

  

 

Lokaliseringsprövning  

För att motivera ett ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark 

krävs en väl genomförd lokaliseringsutredning som visar att 

lokaliseringen på brukningsvärd jordbruksmark är mer lämplig än andra 

alternativ inom en given sökradie. Vidare måste exploateringen utgöra 

ett väsentligt samhällsintresse i enlighet med tabell 1, i föregående 

stycke.   
 

Åtgärden bör även vara förenlig med gällande översiktliga 

planeringsdokument. Ett utpekande i gällande översiktsplan betyder 

dock inte per definition att frågan om alternativa lokaliseringar är 

tillräckligt utredd i lagens mening.   
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Aktuell förändrad 

markanvändning  

Sökradie  

5–9 villor  Orten  

10–20 villor eller radhus i 

2 våningar  

Orten  

3+ våningar i tät 

formering  

Kommundelen  

Förskola  Orten  

Skola  Kommundelen  

Mindre livsmedelsaffär  Orten  

Större livsmedelsaffär  Kommundelen  

Nyetablerad industri av 

mindre skala  

Kommunen  

Nyetablerad industri av 

stor skala  

Regionen  

Utökning befintlig 

industri  

På fastigheten eller 

fastighetens rågrannar  

Tabell 2 - Sökradie vid olika typexploateringar  

 

Beroende på vilken markanvändning som är aktuell är sökradien som 

alternativa lokaliseringar behöver sökas inom olika stor. Sökradien 

utgår från att hur långt en alternativ plats kan finnas och ända fylla 

motsvarande funktion. Orten inkluderar även ett visst omland kring den 

bebyggda miljön. Omlandet bedöms i varje fall efter hur exempelvis 

vägar och GC-vägar kan anordnas för att nå den bebyggda miljön. I det 

fall det rör sig om landsbygd sätts sökradien till 2000 meter från den 

plats exploateringen är tänkt att ske på. Med kommundel menas 

indelning enligt översiktsplan och med regionen avses Västra 

Götalandsregionen.   

  
 

  


