
          

Dokumenttyp 
 

Fastställd av 
 

Beslutsdatum 
 

Giltig till 
 

Dokumentansvarig 
 

Gäller för 
 

Granskad/ reviderad Diarienr. 
 

 

Sida 1(7) 

 

 

 

 

Riktlinjer för exploatering av jordbruksmark i Marks 
kommun 
 
Riktlinjerna är ett sätt att säkerställa att kommunens policy om 
exploatering av jordbruksmark efterlevs. De är även ett stöd för 
handläggare av såväl översiktsplaner som detaljplaner, bygglov och 
förhandsbesked samt som underlag för beslut i nämnda ärenden har en 
checklista för bedömningen av exploatering av jordbruksmark i 
kommunen tagits fram. För att följa riktlinjerna och därmed efterleva 
policyn ska checklistan i detta dokument användas.  
 
Checklistan utgjorde en del av rapporten Utredning för jordbruksmark 
(Norconsult, 2021-09-28), men har i detta dokument utvecklats 
ytterligare.  
 
 

Checklista  
Checklistan används vid bedömning om huruvida jordbruksmark kan tas 
i anspråk eller inte i samband med prövning av ny exploatering. 
Frågeställningen har formulerats utifrån miljöbalken 3 kap 4 §, medan 
underfrågorna har formulerats utifrån tidigare rättsfall och inspiration 
från Jordbruksverkets utredningar.  
 

Fråga 1: Ligger den aktuella marken helt eller delvis jordbruksmark?  

a) Är fastigheten taxerad som lantbruksenhet? (12 kap. 7 § MB)  
b) Har marken tidigare brukats eller betats eller skulle den 
förhållandevis enkelt kunna användas för dessa ändamål i framtiden?  

   

Fråga 2: Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

a) Är jordbruksmarken registrerad i blockdatabasen? Om inte, ta 
reda på om marken brukas idag1.  
 

Naturvärden  

b) Förekommer naturvärden inom området?  
 

Sociala värden  

c) Förekommer sociala värden inom området?  
 

Kulturhistoriska värden  

d) Förekommer kulturhistoriska värden inom området?  
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Produktionsvärde  

e) Har marken brukats de senaste åren?  
 

f) Fältstorlek: Hur stort är fältet där aktuell jordbruksmark ingår?  
 

g) Flikighet/fältform: Har aktuell jordbruksmark en flikighet, som ur 
ett rationellt perspektiv, innebär goda produktionsmöjligheter? 

 
 

 
Flikighet/fältform = Mått på hur rationellt man kan köra på fältet och 
beräknas som omkretsen i kvadrat delat med arealen.  

 

h) Har området gynnsamma geologiska förhållanden?  
 

 

Fråga 3: Utgör den aktuella exploateringen ett väsentligt 
samhällsintresse?  

a) Är aktuell exploatering utpekad i översiktsplan och förenligt med 
Länsstyrelsens granskningsyttrande? 
 

---> Om nej, uppfyller aktuell exploatering översiktsplanens riktlinjer 
och vägande skäl för ianspråktagande av jordbruksmarken enligt 
nedan? Kan exploateringen bedömas ha stöd i översiktsplanen även om 
det inte är ett specifikt utpekat utvecklingsområde?  
 

b) Utnyttjas ianspråktagen mark på ett effektivt och ytsnålt sätt? 
Uppfyller byggnationen som lägst den täthet som anges i figur 2 
nedan?  
 

Figur 1 Illustration över exempel flikighet/fältform. 
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c) Ligger ak tuell exploater ing inom en knu tpunk t, u tvecklingsnod
eller länkad or t enligt översik tsplanens u t vecklingsstrategi?

Figur 2 Net toexploateringstal för sm åor ter sam t större tätor ter, häm tade ur
översik tsplanen för Marks komm un
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d) Utgör den planerade exploateringen ett väsentligt 
samhällsintresse i enlighet med tabell 1?  
 

 

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  

Figur 3 Strukturbild för Marks kommun, ur kommunens översiktsplan 
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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 

 
Om nej på en eller flera punkter ovan utgör byggnationen troligen inte 
ett väsentligt samhällsintresse och bör då avslås.  

   

Fråga 4: Finns det alternativa lokaliseringar för aktuell exploatering?  

Steg 1: Börja med att avgränsa lokaliseringsutredningen. Det kan 
exempelvis göras genom att identifiera faktorer som är nödvändiga för 
exploateringens funktion, men också faktorer som är viktiga för att 
främja hållbar samhällsutveckling. Exempelvis behöver bostadsområden 
och verksamheter inte vara bundna till någon specifik geografisk plats 
men kan däremot beroende av andra parametrar såsom infrastruktur, 
kollektivtrafik och VA. Samhällsservice däremot måste - till skillnad från 
tidigare nämnda exempel - ligga inom ett visst geografiskt område för 
att täcka ett behov.  
 
Beroende på vilken markanvändning som är aktuell är sökradien som 
alternativa lokaliseringar behöver undersökas 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.   
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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 

  

Steg 2: Utvärdera aktuellt område samt alternativa lokaliseringar som 
identifierats vid steg 1. Med hjälp av matrisen enligt nedan går det att 
jämföra de olika lokaliseringarna utifrån utvärderingskriterier enligt 
föreslagen skala från mindre bra, medel till bra. Observera att angivna 
utvärderingskriterier i tabellen endast är förslag och kan behöva 
anpassas utifrån tänkt exploatering.  
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Kriterier  Alternativa lokaliseringar  

Sökt 
tomt  

Alt. A  Alt. B  Alt. C  Alt. D  

Planförhållande                 

Teknisk försörjning                 
Gator/kommunikation                 

Naturvärden                 

Kulturhistoria                 
Landskapsbild                 
Rekreation                 

Tabell 3 Exempel på jämförelse mellan föreslagen tomt och undersökta 
alternativ. 1= mindre bra, 2=medel, 3=bra  

Steg 3: Gör en samlad bedömning utifrån utvärderingen. Observera att 
metoden inte tar hänsyn till vilka aspekter som är av högre eller lägre 
vikt vid en utvärdering. Utfallet av matrisen och avvägning mellan de 
olika kriterierna måste analyseras för på egen hand för att kunna göra 
en slutlig bedömning.  

     

Fråga 5: Hur kan kommande exploatering göra så liten åverkan som 
möjligt?   

a) Har tomt, bebyggelse och angöringar utformats med minsta 
möjliga påverkan på jordbruksmarken?  
 

   

Ianspråktagen jordbruksmark kan aldrig ersättas. I samband med 

ianspråktagandet kan dock andra värden skapas som också gynnar 

jordbruket eller andra allmänna intressen. Exempelvis kan miljöer för 

bin gynna jordbruket och planteringar bilda viktiga kopplingar mellan 

biotoper. Vid varje etablering bör dessa möjligheter till kompensation 

undersökas.   

 


