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Abstract 

In a time where many municipalities have an ambition to increase their population, new 

buildings have to be established at the same time the future value of agricultural land 

has increased largely the last few decades. This can create dividing lines where the value 

of farmland stands against new construction. In the 1970s much settlements were added 

to agricultural land in the municipality of Piteå. At this point there were no clear 

regulations of the land use resource value. In the current situation the municipality 

wants to densify the settlement and this creates problems as the law says that usable 

agricultural land can’t be established if it doesn’t satisfy an essential social interest. In 

this study, the municipality of Piteå and Länsstyrelsen Norrbotten’s relation to the 

conservation of agricultural land has been investigated to find out if there is any 
differences and if so in what way that is expressed.  
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1. Inledning 

Många kommuner i Sverige har en strävan efter befolkningstillväxt vilket är något som 
skapar efterfrågan på ny bebyggelse samt ett behov av mark att ta i anspråk. Intresset att 
bosätta sig i stadsnära landsbygd har blivit större och fler drömmer idag om att bo på 
landsbygden (Landshypotek, 2017). Tillsammans med tätorterna utgör den tätortsnära 
landsbygden de delar i landet som har en positiv befolkningsutveckling (Boverket, 2008) 
Många av Sveriges städer är lokaliserade på slättbygder i nära anslutning till 
förhållandevis god jordbruksmark, vilket beror på att jordbruket har varit en stor näring 
i det svenska samhället genom historien (Jordbruksverket, 2015). Under 1970– och 80 
talet, innan det fanns någon form av reglering att säkerställa viktiga nationella 
naturresurser, lokaliserades stora delar av villabyggandet i städernas utkanter och stora 
delar av bebyggelsen hamnade på jordbruksmark (Naturskyddsföreningen, 2006). Många 
organisationer och förvaltningar vill bevara jordbruksmarken på grund av det 
kulturhistoriska- och ekonomiska värdet, men framförallt det framtida värde marken har 
som naturresurs. Skiljelinjer kring markanvändningen kan uppstå där kommunens 
utveckling av bebyggelse i stadsnära landsbygd möter bevarandet av jordbruksmark.  
 

År 2017 hade Sverige totalt 3 021 272 hektar jordbruksmark (Jordbruksverket, 2018). Av 
dessa tas omkring 600–700 hektar i anspråk för exploatering per år. Mellan 1951–2010 
minskade jordbruksmarken med drygt 1 miljon hektar och arealminskningen var 
exempelvis större än den totala arealen jordbruksmark i hela Norge. Arealen 
jordbruksmark per person blir allt mindre och har minskat med 0,42 procentenheter från 
under det senaste seklet.   
 

Jordbruksmark av god kvalité utvecklas genom biologiska processer skapade av betande 
djur och människans långsiktiga brukande och därmed tar jordbruksmark som har blivit 
århundraden att återställa (Jordbruksverket, 2016). Jordbruksverket menar därför att 
jordbruksmark av god kvalité måste förvaltas väl för möjligheten att i framtida samhällen 
kunna hushålla med den lokala livsmedelsproduktionen (Jordbruksverket, 2013). För att 
reglera detta finns nationella lagar och mål som presenteras i miljöbalken och i 
miljökvalitetsmålen. Miljöbalken 3 kap. 4 § fastställer att brukningsvärd jordbruksmark 
inte får tas i anspråk om exploateringen av bebyggelse eller anläggning inte kan tillgodose 
ett väsentligt samhällsintresse.  

1.1 Bakgrund 

Piteå är en av de kommuner i Sverige vars befolkning växer och är föremål för denna 
studie. Kommunen har som mål att växa från ca 42 000 till 46 000 invånare till år 2030. I 
kommunens översiktsplan framgår att en ökad produktion av bostäder över hela 
kommunen är en tydlig ambition, samt att bostadsbyggandet måste ta ytterligare fart om 
målet ska kunna nås. Kommunen identifierar sig som en landsbygdskommun och 43 
procent av befolkningen är bosatt på landsbygden. Även enligt Sveriges kommuner och 
landstings klassificering betecknas Piteå kommun som “landsbygdskommun” (SKL, 
2017). I och med detta är landsbygdsutveckling en kärnfråga i kommunens 
samhällsplanering men parallellt med detta finns tidigare nämnt bestämmelser som 
innefattar att kommunens jordbruksmark måste bevaras.  
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Piteå kommun har mandat att tolka lagar och författningar vid framställande av 
översiktsplan och fördjupningar till översiktsplan, men detta kan hamna i motsättning 
med Länsstyrelsens tolkningar av samma lagar och författningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Piteå kommuns översiktsplanering tar 
hänsyn till jordbruksmark, samt belysa till vilken grad Piteå kommuns och Länsstyrelsen 
Norrbottens förhållningssätt till lagstiftningen överensstämmer.  Syftet konkretiseras i 
följande frågeställningar: 
 

 Hur tar Piteå kommun hänsyn till lagar och mål gällande jordbruksmark i sin 
rådande översiktsplan med tillhörande fördjupningar? 

 

 Vilket förhållningssätt har tjänstemän vid Piteå kommun respektive 
Länsstyrelsen Norrbotten till bevarandet av jordbruksmark? 

 

 Går det att urskilja skiljelinjer kring tolkning av lagen gällande jordbruksmarkens 
bevarande? 

1.3 Jordbruksmarkens betydelse 

Jordbruksmarken i Sverige erhåller betydelsefulla värden som biologisk mångfald, 
kulturminnen samt ett vackert landskap, men det centralaste värdet för marken är 
möjligheten till livsmedelsframställning. Svensk livsmedelsproduktion kan idag leverera 
ungefär 75 procent av den mat vi äter. Men mycket tyder på att jordbruksmarken kommer 
bli ännu viktigare för den framtida livsmedelsförsörjningen. Klimatförändringar bidrar 
till att utbudet på jordbruksmark minskar i många länder. Detta sker samtidigt som 
Sverige kan komma att få ett bättre odlingsklimat då ett varmare klimat kan gynna 
odlingsförutsättningarna, vilket på sikt kan leda till en markant ökad efterfrågan på 
Sveriges jordbruksmark. Trots att jordbruksmarken idag anses vara rimlig att använda 
till annat än odling och livsmedelsproduktion kan detta se annorlunda ut om 50–100 år 
(Jordbruksverket, 2015).  
 

Om jordbruksmarken exploateras är den i princip oåterkallelig eftersom marklagren har 
skapats genom årtusenden av biologisk aktivitet och vid exploatering blir dessa förstörda. 
Även om det finns möjlighet till så kallade nyodlingar; då skogsmark omvandlas till 
odlingsmark, är detta en dyr process och som flera decennier senare fortfarande inte ger 
lika bra skördar som äldre åkermark (Jordbruksverket, 2015). Därmed är bevarandet av 
jordbruksmarken en viktig aspekt att ta hänsyn till i Sveriges planering.  
 

 

 

 



3 
 

1.4 Piteå kommun 

I Piteå kommun har landsbygden och byarna ett betydelsefullt värde framförallt historiskt 
sett eftersom byarna i kommunen är gamla jordbruksbyar. Inom kommungränserna finns 
mer än 40 byar av olika storlek och kommunen strävar efter att ha en levande landsbygd 
i väster, öster, norr och söder om Piteås stadskärna. 15 av de 40 byarna definieras som 
tätorter, d.v.s. att invånarantalet är minst 200 personer (Piteå kommun, 2013).  
 
Kommunen har gjort en indelning av stad, landsbygd och glesbygd. Landsbygden är 
områden som ligger utanför stadskärnan men som har mindre än 40 minuters resväg in 
till Piteå centrum. Kommunen har vidare utpekat fem så kallade landsbygdscentra där de 
vill stärka samhällsfunktioner och kommersiell service för att främja företagsamhet, 
tillgänglighet samt satsningar på landsbygden.  
 
Dessa landsbygdscentra är byarna Jävre, Hortlax, Roknäs-Sjulnäs, Norrfjärden samt 
Rosvik. I kommunen läggs ett stort fokus på bebyggelseutveckling i dessa specifika 
områden. Glesbygden i Piteå omfattar de områden som ligger mer än 40 minuters resväg 
med bil från centrala Piteå. I dessa områden erhålls service i stor utsträckning genom 
närheten till angränsande orter (Piteå kommun, 2013).  
 

Jordbruket är en viktig näring i 
kommunen och av den totala 
markanvändningen i kommunen 
är jordbruksmark beräknad till 2,7 
procent, vilket är dryga två 
procentenheter mindre än länets 
totala areal jordbruksmark och dryga 
sex procentenheter mindre än rikets 
(Jordbruket i siffror, 2014). 98 
procent av jordbruksmarken ägs av 
privatpersoner men antalet 
jordbrukare har stadigt minskat i 
kommunen. Rationaliseringen av 
jordbruket har dock bidragit till att 
jordbruksnäringen fortfarande 
räknas som det mest bärkraftiga och 
storskaliga i länet (Länsstyrelsen, u.å). 
Viktiga areella näringar i kommunen 
är köttdjursuppfödning och 
spannmål, men den klart största 
areella näringen är mjölk-
produktionen som även är den näst 
största av alla yrkesmässiga 
verksamheter i Piteå kommun (Piteå 
kommun, 2013). I figur 1 redovisas 
alla landsbygdscentran i förhållande  
till centrala Piteå och det odlingslandskap som har ett högt natur- och kulturvärde. Som 
det går utläsa ligger många av de utpekade landsbygdscentra på eller i anslutning till 
värdefullt odlingslandskapet.  

Figur 1. Landsbygdscentra i förhållande till centrala Piteå och 
värdefullt odlingslandskap. (Källa: Markus Grahn) 
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2. Lagar och miljömål 

I detta kapitel redovisas vilka lagar och miljömål som hanterar frågan om Jordbruksmark. 
De lagar som behandlar jordbruksmarken är miljöbalken, två av Sveriges 
miljökvalitetsmål samt plan- och bygglagen som styr hur hänsynen ska visas till lagar och 
mål.  

2.1 Framväxt och reglering i dagsläget 

Sveriges miljölagstiftning tillkom huvudsakligen för behovet att säkerställa tillgången på 
vatten som kraftkälla samt råvara. En annan drivkraft var det ökade intresse kring 
hembygd och natur som växte fram kring förra sekelskiftet. Människor med stort 
naturintresse organiserade sig i föreningar varpå Svenska Naturskyddsföreningen 
grundades 1909. Även riksdagsledamöterna började fatta intresse för frågan och samma 
år kom den första naturskyddslagen. Under de följande 90 åren utvecklades och ändrades 
lagar kring naturskyddet (Miljöbalksutbildningen, u.å).  
 

Under början på 1980-talet började frågor kring hushållning av mark- och vattenområden 
växa fram. Ett lagförslag som behandlade detta inkom till lagrådet 1982 (prop. 
1985/86:3). Fem år senare hade Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 
även kallad naturresurslagen (NRL) etablerats. Hushållningsreglerna var tänkta att bli 
riktlinjer i den fysiska planeringen och lösa motsättningar mellan exploateringsintresse 
och bevarandeintresse (prop. 1985/86:3). Lagens syfte var att främja skydd av långsiktiga 
och väsentliga värden för landet, samt att åstadkomma goda förutsättningar för en 
långsiktigt god hushållning av mark, vatten och övrig fysisk miljö (NE, 2018a). 
Grundläggande bestämmelser kring byggande på jordbruksmark var del av 
hushållningsreglerna som tillskrevs i kap. 2 och 3 i NRL. I hushållningsreglerna påpekades 
det att jordbruksmarken var en nödvändig och begränsad naturresurs som hade en 
avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet. Samt att det skulle 
finnas tillräckligt skydd för framtida produktionsändamål oavsett vilken näring som 
bedrevs på jordbruksmarken (prop. 1985/86:3 s. 53). 
 

Då många bestämmelser tillkommit vid olika tidpunkter fanns kritik mot 
miljölagstiftningens skilda värderingar och motstridiga bestämmelser 
(Miljödepartementet, 1996). I sin tur ledde det till att NRL samordnades tillsammans med 
andra spridda miljölagstiftningar i en gemensam lag kallad miljöbalken. De övergripande 
målen säger att bestämmelserna i balken syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att en hälsosam och god miljö ska tillförsäkras nuvarande och kommande 
generationer (miljöbalken 1 kap. 1 §). 
 

När miljöbalken trädde i kraft i januari 1999 (NE, u.å b) förflyttades reglerna angående 
hushållning av mark- och vattenområden som tidigare funnits i naturresurslagen kapitel 
2 och 3 i oförändrat skick över till miljöbalkens kapitel 3 och 4. Detta innebar att 
bestämmelserna kring jordbruksmark tillskrevs i miljöbalken 3 kap. 4 §. 
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Lagen i miljöbalken (1998:808) lyder följande: 
 

“(...) 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…” – (miljöbalken 3 kap. 4 §) 

 

Samma år som miljöbalken vann laga kraft beslutade riksdagen att Sverige ska sträva efter 
att motarbeta rådande miljöproblem för kommande generationers skull. 16 
miljökvalitetsmål tillsattes som riktmärken för miljöarbetet. Målen ska enligt 
Naturvårdsverket vara uppfyllda till år 2020 (Naturvårdsverket, u.å). De 16 
miljökvalitetsmålen finns för att ge en långsiktig målbild och bli vägledande för 
Länsstyrelsens och kommunernas miljöarbete. Bland miljökvalitetsmålen finns det två 
som berör bevarandet av jordbruksmark. Dessa är Ett rikt odlingslandskap och En god 
bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2017). Det förstnämnda behandlar jordbruksmarkens 
värde för livsmedelsproduktion samt skydd för bevarandet och stärkandet av 
kulturmiljövärdena. Det andra målet behandlar byggande på jordbruksmark, exempelvis 
hur byggnader och anläggningar ska lokaliseras för att på lång sikt främja god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser.  
 

Plan- och bygglagen växte fram i samband med naturresurslagen 1987. Önskan om 
kommunernas rätt att få besluta om det som gällde den egna miljön var också sådant som 
bidrog till att lagen upprättades (Didón, 1987). Detta är den lag som reglerar innehållet i 
översiktsplanen. Lagen kräver att de nationella miljömålen tydligt ska beaktas i 
kommunens planering samt att långsiktiga behov och sådant som från allmän synpunkt 
medför god hushållning ska väga tyngre än kortsiktiga intressen. Plan- och bygglagen 
hänvisar till miljöbalkens tredje och fjärde kapitel om bestämmelser kring hushållning 
med mark- och vattenresurser. Detta inkluderar därmed miljöbalken 3 kap. 4 § som 
behandlar bestämmelser kring jordbruksmark.  

3. Översiktsplan 

Översiktsplanen är en kommunal handling som visar hur en kommun planerar 
utvecklingen av markanvändning och bebyggd miljö för de kommande 10–15 åren. Varje 
kommun är skyldig att tillhandahålla en översiktsplan som omfattar hela kommunen 
(plan- och bygglagen 3 kap. 1 §). Planen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling, 
samt fungera som ett verktyg att sätta enskilda beslut om den fysiska planeringen i ett 
större perspektiv för att lättare kunna förstå om det blir en bra del i en hållbar helhet på 
lång sikt. Kommunen ska i planen redovisa huvuddragen i avsedda mark- och 
vattenanvändningsområden, exempelvis hur hänsyn tas till allmänna intressen samt hur 
byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Det behöver även framföras hur 
riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses. Planen ska aktualiseras och 
revideras vid behov minst en gång under varje mandatperiod för att på så vis hållas 
tidsenlig. Kring tätorter och andra centrala områden kan den göras mer detaljerad med 
en så kallad Fördjupad översiktsplan (Boverket, 2018).  
 

I översiktsplanen ska det bl.a. beskrivas var ny bebyggelse och nya vägar bör etableras 
samt vilka områden som är lämpade för rekreation. Planen ska dessutom beröra hur stor 
hänsyn som bör tas till kulturhistoriska värden, naturvärden, risk för bullerstörningar, 
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översvämningar etc. (Boverket, 2018). Vidare ska planen visa på hur kommunen tar 
hänsyn till nationella och regionala mål (Boverket, 2016 a). 
 
Angående jordbruksmarkens värde ska ett resonemang kring kvalitéten på 
jordbruksmark föras i översiktsplanen. Även ifall det som planeras är ett väsentligt 
samhällsintresse och varför annan mark inte är nog tillfredsställande vid exploatering av 
jordbruksmark är något som bör diskuteras (Jordbruksverket, 2013).  
 

Plan- och bygglagen formulerar översiktsplanens syfte på följande vis:  
 

”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas utvecklas och bevaras.”– (plan- 
och bygglagen 3 kap. 2 §) 

4. Ansvarsfördelning 

I detta kapitel förklaras kommunens respektive Länsstyrelsens roller och ansvar vad 
gäller hänsynstagande till lagar och miljömål.  

4.1 Kommun 

Kommunen är en administrativ enhet för lokalt självstyre i ett geografiskt avgränsat 
område. Således är kommunen även en offentligrättslig juridisk person med obligatoriskt 
medlemskap, samt en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare (NE, u.å b). 
Kommunallagen är den författning som reglerar verksamheten för kommunerna men det 
finns likaså speciallagar som föreskriver kommunerna centrala samhällsuppgifter, samt 
ett antal särlagar som ger kommunerna rätt att besluta i vissa speciella sammanhang (NE, 
u.å c). Kommuner har därmed ett tydligt mandat att följa samt tolka de lagar och 
författningar som finns.  Bestämmelserna kring kommunens roll lyder enligt 
kommunallagens kapitel 2: 

 

“1  § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller 
deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, 
ett annat landsting eller någon annan.” – (kommunallagen, SFS 1991:900) 

 

Bestämmelserna kring byggande på jordbruksmark regleras i miljöbalken. Det betonas 
att kommunerna har rätt att bestämma över de mark- och vattenresurser som finns inom 
kommungränserna. Kommunen är dock skyldig att bevara jordbruksmarken i största 
möjliga mån. Det måste förklaras vilken hänsyn som tas i beslut angående användning av 
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt (prop. 1985/86:3). Kommunen är även 
skyldig att i sin översiktsplanering redovisa vilka konsekvenser olika lokaliseringsförslag 
kan komma att få vid exploatering av jordbruksmark med högt värde (prop. 1985/86:3).  
 

Angående miljömålen måste kommunen förhålla sig till dessa genom att översätta de 
nationella och regionala miljömålen till lokala mål och åtgärder. Detta ska skapa 
förutsättningar till att miljömålen blir redskap för den lokala politiken (Sveriges miljömål, 
u.å). 
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Plan- och bygglagen förhåller sig till miljöbalken vad gäller bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden. Kommunen ska ge företräde åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

4.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen. I 
huvudsak svarar Länsstyrelsen för den statliga förvaltningen i respektive län och har en 
rad övergripande uppgifter. En av uppgifterna handlar om att se till att länets utveckling 
gynnas och utvecklas mot de nationella politiska målen. Även frågor om lantbruk, 
djurskydd, naturvård, miljöskydd etc. kan hamna på Länsstyrelsens bord. Uppgifterna för 
Länsstyrelsen brukar beskrivas som att de är riktade åt två håll. Dels företräder den länet 
gentemot centralmakten men representerar samtidigt centralmakten i länet (NE, u.å d).  
 

När det gäller byggande bevakar och företräder Länsstyrelsen statens intressen vad avser 
plan- och bygglagens olika processer. Beroende på fall har Länsstyrelsen två olika roller, 
varav en tillsynsroll och en rådgivande roll. Den förstnämnda ger möjligheten till att 
överpröva vissa beslut, medan den andra rollen endast ger möjlighet att yttra åsikter utan 
möjlighet att överpröva.  
 
Länsstyrelsens roll kopplat till hanteringen av jordbruksmark är att följa upp kommunens 
användning av plan- och bygglagen, samt ge tillsynsvägledning (Boverket, 2016). I 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden som är knuten 
till miljöbalken skrivs följande om Länsstyrelsens roll: 
 

“Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att hänsyn tas till 3 och 4 kap… 
Initiativen ska tas så tidigt som möjligt i processerna...” – (hushållningsförordningen 
3  §) 

 

Vad gäller Länsstyrelsens arbete med miljömålen har den en övergripande och 
samordnande roll som regional miljömyndighet. Där ska de arbeta med andra regionala 
myndigheter samt föra dialog med kommuner och näringsliv angående miljömålen vilket 
är en central del av arbetet. 
 

Länsstyrelsen är skyldig att minst en gång per år redovisa synpunkter angående 
översiktsplanens aktualitet. Detta inträffar vid ett specifikt samråd för 
aktualitetsprövning. Vid en ny översiktsplan är Länsstyrelsen skyldig att lämna ett 
granskningsyttrande under utställningstiden. Yttrandet ska redogöra för hur kommunens 
översiktsplan tar hänsyn till olika intressen och frågor kring mark- och vattenanvändning. 
 

Angående hur kommunen förhåller sig till miljöbalken 3 kap. 4  § och miljömålen har 
Länsstyrelsen endast en rådgivande roll (Länsstyrelsen, u.å). Det finns heller inget krav 
på att Länsstyrelsen i ett samrådsyttrande har skyldighet att anmärka på brister 
angående underlaget eller värdering kring bevarandet av jordbruksmark (plan- och 
bygglagen 3 kap. 16  §). 
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5. Litteraturgenomgång 

Miljöbalkens paragraf 3 kap. 4 § är den lag som reglerar jordbruksmarkens bevarande i 
dagsläget. Lagen säger följande: 

“(...) 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…” – (miljöbalken 3 kap. 4 §) 

 

Lagen markerar en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark till 

bebyggelseändamål. Trots detta menar Jordbruksverket i sin rapport Ett väsenligt 

samhällsintresse? att beslut kring markanvändningen påverkas av kommunernas vilja att 

exploatera samt externa intressens efterfrågan på mark. Lagstiftningens långsiktiga 

perspektiv på resurshushållning överensstämmer inte med detta (Jordbruksverket, 

2013). Jordbruksmarken exploateras idag utan de avvägningar och beslutsunderlag som 

lagstiftningen kräver. Larsson (2012) menar i en rapport från SLU Alnarp att miljöbalken 

3 kap. 4 § anger en restriktiv hållning men att skyddet för jordbruksmark förhållandevis 

är svagt i praktiken eftersom lagparagrafen lämnar öppet för tolkning (Larsson, 2012).  

I Jordbruksverkets rapport studeras hur olika kommuner tillämpar det lagstiftande 

skyddet för hushållning med jordbruksmarken samt hur Länsstyrelserna har tolkat sitt 

rådgivande ansvar kring marken. Det framgår att kommuner generellt har små 

möjligheter att bedöma jordbruksrelaterade intressen. Av 21 olika intressen rankades 

alla jordbruksmarkens värden allmänt lågt, men Jordbrukslandskapet natur- och 

kulturmiljövärden var det som rankades högst (se tabell 1).  

Tabell 1. 30 olika kommuners uppskattade kapacitet 
att bedöma olika slags värden. (Jordbruksverket, 2013). 

1. Vägar

2. Bostadsbebyggelse

3. Gång- och cykelvägar

4. Friluftsliv och rekreation

5. Parker och grönområden

6. Industri- företagsetableringar

7. Sammanhålen bebyggelse

8. Kommunens attraktionskraft

9. Järnvägar

10. Naturreservat och Natura 2000-områden

11. Handelsetableringar

12. Jordbrukslandskapets kulturmiljövärde

13. Jordbrukslandskapets naturvärden

14. Kulturhistoriska miljöer och fornlämningar

15. Arenor och sportanläggningar

16. Logistikcentraler

17. Vindkraftsetableringar

18. Jordbruksmarkens värde för framtida försörjning

19. Skogsbrukets ekonomiska värde

20. Sammanhållna jordbruksfastigheter

21. Jordbrukets ekonomiska värde
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I översiktsplanen blir ofta hänsynstagandet till jordbruksmark en mer övergripande 

policy för många kommuner. Enligt jordbruksverket kan detta ha att göra med att det 

kommunala beslutsfattandet vanligen sträcker sig 10–20 år framåt på lokal nivå. 

Jordbruksmarken framtida resursvärde ligger för långt fram i tiden och på en för 

storskalig nivå för att kunna hänsynses i den mer kortsiktigare, kommunala planeringen. 

Samtidigt som det långsiktiga värdet av jordbruksmark tycks väga lättare i jämförelse 

med de kortsiktiga ekonomiska vinster som bostadsbebyggelse tillför samhället 
(Jordbruksverket, 2013).  

 

 

Under 1970– och 80 talet etablerades mycket hus och industrier i utkanterna av 

tätorterna (Naturskyddsföreningen, 2006). Detta tyder på ett mönster av Urban sprawl 

som framförallt är vanligt förekommande i amerikanska städer. Begreppet innebär att 

samhället till stor del präglas av utspridd bebyggelse ut från stadskärnan (Squires, 2006). 

Avsaknaden av bestämmelser för hushållning med viktiga naturresurser under denna tid 

bidrog till att stora delar av bebyggelsen i vissa fall lokaliserades på jordbruksmark som i 

dagsläget anses som bördig (Naturskyddsföreningen, 2006 ). Även Boverket menar att 

många städer ha expanderat ut från stadskärnorna vilket har lett till att mycket 

jordbruksmark har försvunnit i förmån för ny bebyggelse (Boverket, 2017). Figur 1 

redovisar tätorters tillväxt på jordbruksmarken från 1960 fram till 2010. Det tydliga 

mönstret som framgår är att jordbruksmarken generellt bebyggdes som mest under 70-
talet för att sedan avta.  

Figur 2. Ökning av tätortsareal som har- samt inte har bebyggts på åkermark (jordbruksmark) (Statistiska 
centralbyrån, 2010). 
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Idag präglar istället New urbanism mycket av dagens stadsplanering. Planeringsidealet 

innebär att bebyggelse i områden och tätorter ska förtätas. Fotgängare ska vara 

prioriterade och en stor del av vardagssysslorna ska kunna utföras inom gångavstånd, 

exempelvis ska det vara nära till butiker och busshållplatser. Trots att förtätning är 

huvuddraget i planeringsidealet ska byggnadstätheten hållas till en lämplig nivå (Pacione, 

2009). New Urbanism påstås enligt Grant (2006) vara en motreaktion på Urban sprawl 

som präglade stora delar av städers planering under många år. 

Enligt plan- och bygglagen ställs krav på att de nationella miljömålen tydligt ska 

uppmärksammas i kommunernas översiktsplan och att långsiktiga behov ska ha tyngre 

betydelse än kortsiktiga intressen. Knaggård och Phil (2013) menar dock att det är 

kommunerna själva som kontrollerar miljömålsarbetet då det är de som kontrollerar den 

fysiska planeringen. Kommunen har stor frihet i att välja ambitionsnivå på miljöarbetet 

och hur stor vikt som ska läggas vid miljökvalitetsmålen (Knaggård & Phil, 2013), vilket 

skapar förutsättningar för kommunerna att prioritera de delar av målen de tycker är 
relevanta.  

I motion 2017/18:3509 skriven av Centerpartiets riksdagsdagsledamot Kristina Yngwe 

lyfts en oro över lagstiftningens långsiktiga perspektiv på att hushållning av 

naturresurserna får stå tillbaka för efterfrågan på mark till ny bebyggelse. I motionen 

menas det att för möjligheten till en minskad exploatering behöver skyddet av åkermark 

stärkas och förtydligas. Bland annat behöver beslutsunderlaget kommunerna förhåller sig 

till stärkas och vad som enligt lagen är ett väsentligt samhällsintresse behöver 

tydliggöras. I motionen uttrycks en önskan att regeringen ska tillsätta en utredning som 

ser över hur kommuner definierar väsentligt samhällsintresse samt vilka förtydliganden 

som behöver göras för att tillämpningen av lagen ska fungera.  

6. Metod 

I detta kapitel redovisas de metodologiska valen och hur studien har gått tillväga. Detta 
innefattar vilken metod som valts, tillvägagångssätt, urval och presentation av 
informanter, diskussion angående metodvalet samt källkritik.  

6.1 Val av metod 

Metoden som har använts för att besvara syftet med denna studie är grundat i en 
kvalitativ forskningsmetod som ger en fördjupad förståelse kring ett specifikt ämne (May, 
1997). Detta utfördes genom granskning av Piteå kommuns översiktsplanehandlingar 
kompletterat med informantintervjuer. Genom att granska de dokument i 
översiktsplanen som berör jordbruksmarkens värde skapas en uppfattning av hur Piteå 
kommun i sina översiktsplanehandlingar förhåller sig till bestämmelser och miljömål som 
finns etablerat i frågan. För att få förståelse för vad Piteå kommun respektive 
Länsstyrelsen Norrbotten anser om bevarandet av jordbruksmark och hur de tolkar lagen 
miljöbalken 3 kap. 4 § mer i praktiken, genomfördes intervjuer med informanter som i 
denna studie representerar respektive organisation.  
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6.2 Granskning av dokument 

Granskningen av översiktsplanehandlingarna till Översiktsplan 2030 tog sin start genom 
att alla tillhörande dokument studerades för möjligheten att kunna fastställa vilka som 
berör jordbruksmark i någon utsträckning. Det framgick att Piteås 
översiktsplansplanehandlingar berör jordbruksmarken i tre av fem dokument samt i den 
fördjupade översiktsplanen angående planerade landsbygdscentra. De dokument som 
därmed var möjliga att studera för att besvara studiens syfte var Bilaga konsekvenser, 
Bilaga planeringsunderlag samt Planstrategi- Vårt framtida Piteå men även 
granskningshandlingen för den fördjupade översiktsplanen FÖP LANDSBYGDSCENTRA. 
Därefter studerades vilka lagar och miljömål som reglerar och berör jordbruksmark, samt 
vilka restriktioner som finns angående hur kommunen ska behandla dessa i sin 
översiktsplan. Denna process gjorde det lättare att undersöka om kommunen har tagit 
stark eller svag hänsyn till detta i sin översiktsplan. Därpå började granskningen genom 
att undersöka hur kommunen berör jordbruksmarkens värde i 
översiktsplanehandlingarna. Sådant som studerades var exempelvis under vilka rubriker 
som jordbruksmarken benämndes, hur de i dokumenten framgick att hänsyn visas till 
jordbruksmarkens värde samt om hänsynen var tillräckligt omfattande i förhållande till 
lagar och miljömål.  

6.3 Intervjuer 

Fyra intervjuer genomfördes för att erhålla olika perspektiv på vad Piteå kommun 
respektive Länsstyrelsen Norrbotten har för syn kring byggande på jordbruksmark.  
Inom Piteå kommun intervjuades två tjänstemän och en politiker. Inom Länsstyrelsen 
intervjuades en tjänsteman. Valet av använda kvalitativa intervjuer samt tidsramen för 
studien begränsade möjligheten att genomföra fler intervjuer. 

6.3.1 Urval och presentation av informanter 

Första informanten (informant 1) har en ledande roll inom Samhällsbyggnadsnämnden i 
Piteå kommun. Hen bidrar med ett perspektiv från den politiska vinkeln vad gäller 
kommunens synsätt kring hanteringen av jordbruksmark. De andra två informanterna (3 
och 4) från Piteå kommun är tjänstemän på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Informant 3 
arbetar med strategisk planering och har varit delaktig i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP LANDSBYGDSCENTRA) som kommunen tagit fram. Informant 4 
arbetar med fysisk planering i allmänhet och detaljplanering i synnerhet. Deras 
information bidrar till att förstå hur Piteå resonerar kring jordbruksmarkens värde och 
vilket förhållningssätt de arbetar efter. Informanten som representerar Länsstyrelsen 
Norrbotten (informant 2) arbetar som planhandläggare. Hens information bidrar till att 
förstå Länsstyrelsens synsätt kring hanteringen av jordbruksmark.  
 
Eftersom att tjänstemännen som intervjuades inte belyser sina egna känslor eller åsikter 
utan istället tillhandahåller information om respektive organisations förhållning till 
hantering av jordbruksmark benämns dessa som informanter (Repstad, 1999). Urvalet av 
informanter skedde genom ett subjektivt urval, vilket innebär att forskaren lokaliserar de 
personer som kan sitta inne med den lämpligaste informationen. I denna studie är det 
respektive organisations förhållningssätt som undersöks och eftersom informanterna är 
sakkunniga inom ämnet anses dessa som goda representanter. Informanterna är 
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nyckelpersoner som kan bidra med insiktsfull information om respektive organisation 
(Denscombe, 2009). Två av informanterna kontaktades först via mejl för att reda ut om 
de var intresserade och hade möjlighet att ställa upp på en intervju. När det framgick att 
de var villiga togs därefter kontakt via telefon för att lättare komma överens om tid och 
datum för ett specifikt intervjutillfälle som passade båda parter (Denscombe, 2009). De 
andra två informanterna kontaktades med hjälp av en kontaktperson på Piteå kommun 
som kunde ordna med tid och plats för intervjuerna. 

6.3.2 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum i lokaler som informanterna fick bestämma, 
vilket bidrog till att intervjuerna kändes lättsamma och avslappnade. Som Andersson 
(2005) menar är det viktigt att informanten känner sig bekväm och trygg vid 
genomförandet av intervjun. Vidare menar han att det är viktigt att intervjun kan utföras 
avskilt och ostört utan distraktioner, vilket intervjuerna i denna studie gjorde eftersom 
varje informant hade möjlighet att välja en avskild och någorlunda tyst lokal på sin 
arbetsplats. Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om 
undersökningens syfte och att deras deltagande var frivilligt, samt kontrollerades det att 
inspelning av intervjuerna kändes okej för informanterna.  
 
Själva intervjuerna innehöll halvstrukturerade, öppna frågor vilket innebär att 
ämnesområdet och vilken information som önskas har fastställts i förväg, men de exakta 
formuleringarna eller frågornas ordning inte är fastslaget (Andersson, 2005).  Eftersom 
halvstrukturerade intervjuer användes gavs större möjlighet för informanterna att friare 
kunna berätta om organisationens synsätt och åsikter kring frågorna. Intervjuerna 
innehöll även en låg grad av standardisering vilket innebär att frågor kan ställas i den 
ordning det passar samt att följdfrågor kan formuleras fortskridande under intervjun 
beroende på vilka svar som ges (Trost, 2005). Detta underlättade för möjligheten att ha 
ett friare samtal men ändå hålla sig till ämnet vid intervjutillfällena. Denscombe (2009) 
menar just att en intervju bör utgå från formulerade frågor men att intervjuaren även ska 
kunna vara flexibel och lyhörd för vilken väg intervjun tar. Genom att informanterna 
godkände inspelning parerades behovet att anteckna och fokus kunde helt och hållet ligga 
på det som informanten berättade vilket även underlättade möjligheten att komma på 
eventuella följdfrågor. Längden på intervjuerna var inte fastlagen innan, men pågick 
mellan 20–40 minuter beroende på hur mycket informanten hade att dela med sig av. 

6.3.3 Sammanställning av material 

När intervjuerna var genomförda lyssnades varje enskild intervju igenom en gång för att 

på så vis bekantas sig med det som sagts. Därefter transkriberades materialet för undvika 

att blanda ihop vilken informant som sagt vad, samt för att tydligare erhålla en hjälplig 

anblick av vad som berättats under intervjuerna. Vid transkriberingen återgavs vad 

informanterna ordagrant berättat, men skratt, pauser, suckar etc. skrevs inte ned. Därpå 

sorterades materialet genom att likheter och skillnader urskildes, vilket bidrog till att 

materialet krympte till mängden och således kunde struktureras till två kategorier (Fejes 

& Thornberg, 2009). Dessa kategorier blev: ur vilka aspekter informanterna anser att 

jordbruksmarken är viktig, samt hur de förhåller sig till och tolkar de lagar och miljömål 
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som berör jordbruksmark. I och med att detta kunde urskiljas i materialet erhölls 

tydligare svar för att kunna besvara syfte och frågeställningar med denna studie.  

6.4 Metoddiskussion och källkritik 

För att granska hur Piteå kommun tar hänsyn till de lagar och mål som finns angående 
hantering av jordbruksmark har Piteås översiktsplanehandlingar använts som dokument. 
Trots att en översiktsplan inte är juridisk bindande (plan- och bygglagen 3 kap. 3 §) visar 
den ändå på kommunens strategiska inställning till översiktliga planeringsfrågor, vilket 
skapar en förutsättning att använda översiktsplanen som källa vid detta syfte.  
 
I denna studie intervjuas sakkunniga från Piteå kommun och Länsstyrelsen Norrbotten, 
därmed kommer båda organisationerna förhållning till hantering av jordbruksmark fram. 
Eftersom att det endast är ett fåtal personer som representerar respektive organisation 
måste det tas i beaktande att personliga åsikter och tankar kan förekomma vilket gör att 
den valda metoden kan vara begränsande i sin utformning (Bryman, 2011). En risk kan 
även finnas att Piteå kommuns synsätt är någorlunda mer nyanserat eftersom tre 
sakkunniga intervjuades till skillnad från Länsstyrelsen där endast en informant 
representerar organisationen. Informanten från Länsstyrelsen anses dock ha stor insikt i 
organisationens förhållning kring hanteringen av jordbruksmark och bedöms därför som 
tillräckligt representativ. Fler intervjuer kan ha bidragit till en än mer nyanserad bild 
vilket måste tas i beaktande.  
 
I och med valet av intervjuer måste den så kallade intervjuareffekten uppmärksammas. 
Denna effekt innebär att informanten omedvetet eller medvetet kan korrigera sina svar 
baserat på vad den tror att intervjuaren förväntar sig (Denscombe, 2009). Detta försökte 
undvikas genom att icke svarsledande frågor formulerades och personliga åsikter hölls 
utanför genom hela intervjutillfället.  
 
Källor som har legat till grund för denna studie är i första hand auktoritära sådana med 
en erkänd myndighet som står bakom den information som använts. Detta innefattar 
exempelvis information från Jordbruksverket, Boverket, Naturvårdsverket etc. Det har 
även använts vetenskapliga publikationer, propositioner, motioner och Statliga offentliga 
utredningar vilka därmed kan antas ha hög validitet. För grundläggande information har 
även diverse Internetkällor använts.  

7. Resultat 

I detta kapitel redovisas hur Piteå kommun tar hänsyn till lagar och mål som berör 
jordbruksmark i sin översiktsplan med tillhörande fördjupningar. Därefter redovisas 
resultaten av intervjuerna med företrädarna för Piteå kommun och Länsstyrelsen 
Norrbotten. 

7.1. Översiktsplanens hänsyn till lagar och miljömål 

Fem handlingar utgör basen till Piteå kommuns Översiktsplan 2030 (ÖP2030). I tre av 
dessa berörs kommunens sätt att förvalta frågan gällande hanteringen av jordbruksmark. 
Dessa är Bilaga planeringsunderlag, Bilaga konsekvenser och Planstrategi- Vårt framtida 
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Piteå. Utöver dessa har kommunen även arbetat fram en fördjupad översiktsplan för fem 
landsbygdscentra som syftar till att bevara och skapa förutsättningar för boende och 
arbete på landsbygden. Likaså i denna berörs kommunens hantering av 
jordbruksmarken. Hur förhållningsättet tar uttryck i dessa dokument kommer redovisas 
nedan. 

7.1.1 Förhållning till miljöbalken 

I Bilaga planeringsunderlag klarläggs var kommunen idag är i sitt arbete samt vilka 
förutsättningar som finns att jobba med. I dokumentet finns det en del som behandlar 
riksintressen och andra intressen av nationell betydelse där en underavdelning till detta 
hanterar intresset Jordbruksmark.  
 

I underavdelningen beskrivs det kortfattat att jordbruksmark är av nationell betydelse. 
Därefter beskrivs det att jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det kan tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Denna skrivning är ett nästan direkt referat av lagen miljöbalken 3 
kap. 4 §. Vidare förklaras att öppna odlingslandskap ska värnas, byggnationer på 
jordbruksmark ska undvikas och att värdefulla öppna landskapsrum och odlingslandskap 
ska bevaras. Det beskrivs även att jordbruksmark som riksintresse säkerställs genom 
särskilda skrivningar under rubrikerna Grönstruktur och Gestaltning i dokumentet 
Planstrategi- Vårt framtida Piteå.  
 

I Planstrategi- Vårt framtida Piteå pekas handlingsriktningar och strategier ut gällande 
mark- och vattenanvändning i kommunen fram till 2030. I detta dokument finns ingen 
specifik del som behandlar jordbruksmark utan det är under rubrikerna Grönstruktur och 
Gestaltning som kommunen lägger fram att jordbruksmarken som riksintresse tas i 
beaktande.   Under rubriken Grönstruktur skrivs det att öppna odlingslandskap ska 
utvecklas för att stärka Piteås attraktivitet. Under rubriken Gestaltning nämns det att 
förändringar och tillskott ska förstärka kvaliteter och utgöra goda samtida lösningar. 
Vidare förklaras att de öppna odlingslandskapen ska värnas. I samma dokument under 
rubriken Arbete och företagande anges även att hänsyn ska visas till jordbruk och att det 
vid nyetablering ska visas särskild hänsyn till näringar som tar stora markområden i 
anspråk, exempelvis jordbruksnäringen.   
 

I Bilaga konsekvenserna redovisas konsekvenserna av strategier och förändringar i mark- 
och vattenanvändningen. I detta dokument återges det att ett specifikt område på 
jordbruksmark är utpekat. Markområdet anses vara för litet för möjligheten att bruka det 
rationellt och risken för igenväxning bedöms som stor. Det förklaras att en vidare 
undersökning kring intressena ska genomföras.  

7.1.2 Förhållning till miljökvalitetsmål 

För att bevara naturvärdena i dagens odlingslandskap uppsattes på nationell nivå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Målet tillkom för att behålla den biologiska 
mångfalden och värna om jordbrukets historiska värde. Av riksdagen definieras målet 
följande:  
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"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." – (Naturvårdsverket, 2017) 

 

Det andra miljökvalitetsmålet som innefattar byggande på jordbruksmark är En god 
bebyggd miljö. Detta mål berör att människors och samhällets behov ska uppfyllas i den 
byggda miljön samtidigt kunna erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. 
Riksdagen definierar detta mål enligt följande: 
 

"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 
tillvara 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, 2017)  

 

I översiktsplanen berörs dessa miljökvalitetsmål kort. Under rubriken Kulturmiljö i 
strategidokumentet beskrivs skyddet för odlingslandskapets naturmiljövärde.  Där 
förklaras det att odlingslandskap som är utpekade för sina särskilda natur- och 
kulturmiljövärden ska bevaras, nyttjas och utvecklas. Målen berörs även i Bilaga 
planeringsunderlag där det beskrivs att kommunen förhåller sig till ett så kallat 
bevarandeprogram angående natur- och kulturvärden i Norrbottens odlingslandskap. 
 

I Bilaga konsekvenser listas inverkan på miljökvalitetsmålen beroende av vilken påverkan 
planförslaget har på dessa. Ett rikt odlingslandskap anses ha liten relevans för 
planförslaget. Där trycker kommunen på att förtätning av befintliga tätorter gynnar 
jordbruksmarken i kommunen eftersom inte lika mycket mark behöver bebyggas. 
Miljömålet En god bebyggd miljö anses ha stor relevans för planförslaget. Men påverkan 
på jordbruksmarken benämns inte.  

7.2 Fördjupade översiktsplanens hänsyn till lagen 

Översiktsplanen är det som ligger till grund för en fördjupad översiktsplan. Piteås 
fördjupade översiktsplan FÖP LANDSBYGDSCENTRA syftar till att bevara och skapa 
förutsättningar för boende och arbete på landsbygden med fokus på så kallade 
landsbygdscentra. Hänsynstagandet till jordbruksmark är därmed av stor vikt då samtliga 
landsbygdscentra är gamla jordbruksbyar med medeltida ursprung. Enligt en sakkunnig 
på Piteå kommun (informant 3) finns stor del av Norrbottens bästa jordbruksmark i Piteå 
och den mest sammanhängande jordbruksmarken är beläget kring de utpekade 
landsbygdscentra (se även figur 1). 
 

I den fördjupade översiktsplanen förklaras hur bebyggelse på jordbruksmark sett ut 
genom historien, att bevarandet av jordbruksmark är ett nationellt miljömål och att 
byggande på jordbruksmark därför ska undvikas. Det klargörs också att det finns 
utredningsområden för ny bebyggelse i ÖP2030 som är utpekade på jordbruksmark. Det 
uttrycks att ett aktuellt kunskapsunderlag saknas, exempelvis vad gäller klassificering av 
markens brukningsvärde och lägets betydelse. Vidare påpekas att det i ÖP2030 saknas en 
strategi för jordbruksmarken sedd som resurs och nationellt intresse.  
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Beaktandet av jordbruksmarken klargörs med följande fem punkter: 
 

• I ÖP2030 utpekade områden för samlad ny bebyggelse på jordbruksmark utgår. Nya 
bebyggelseområden undviks på jordbruksmark.  
 

• Alternativ till ianspråktagande av jordbruksmark ska alltid eftersökas. Vid 
intressekonflikter ska jordbruksmarken ges företräde.  
• Ny bebyggelse kan tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse, inom befintlig 
bebyggelsestruktur och inom eller i anslutning till verksamhetsområde VA varför i 
anspråkstagande av jordbruksmark inte helt kan uteslutas.  
 

• Vid aktualisering av den kommuntäckande översiktsplanen ÖP2030 ’Vårt framtida Piteå’ 
fördjupas kunskapsunderlag och förhållningssätt till jordbruksmarken, som resurs sedd ur 
hushållningsperspektiv, med tydliga strategier och riktlinjer som följd.  
 

• LRF ska alltid höras som remissinstans i frågor som berör jordbruksmark. 
 

7.3 Lokal- kontra regional nivå 

I detta kapitel framgår Piteå kommuns och Länsstyrelsen Norrbottens åsikter och 

förhållningssätt till bevarandet av jordbruksmarken. Informant 1, 3 samt 4 representerar 
Piteå kommun och informant 2 representerar Länsstyrelsen Norrbotten. 

7.3.1 Jordbruksmarkens betydelse för Piteå kommun 

Bevarandet av jordbruksmark är en central och viktig fråga att förhålla sig till vid 
planering av kommunen menar tjänstemännen vid Piteå kommun, men är dock tydliga att 
påpeka att byggande på jordbruksmark förekommit genom historien. Under 1970– och 
80 talet ökade kommunens invånarantal med nästan 21 procent (SCB, 2017b) och en stor 
utbyggnad av enfamiljshus tog sin början. Informant 1 menar att det under denna tid 
nästan uteslutande byggdes på högkvalitativ jordbruksmark kring byarna i kommunen 
och att dagens planering i Piteå syftar till att återhämta sig från det som exploaterades 
under dessa år. Eftersom Piteå är Norrbottens största jordbruksbygd finns det mycket 
bördig jordbruksmark i anslutning till byar och stadsdelar där människor generellt vill 
bosätta sig, förklarar informanten. Under de senaste tio åren har Piteå genomgått en 
byggboom med stora mängder hus som tillkommit vilket har resulterat i högre efterfrågan 
på mark att ta i anspråk, till följd har detta skapat högre press på jordbruksmark. 
Informant 4 menar dock att Piteå kommun är väldigt restriktiva i vad som har beviljats 
och att exempelvis enstaka bostadshus inte fått tillåtelse att byggas på jordbruksmark.  
 
För kommunen är landsbygdsutvecklingen en annan viktig fråga som berör 
jordbruksmarken. 98 procent av den totala arealen jordbruksmark i kommunen ägs av 
privatpersoner och informant 3 menar att det finns intresse från markägare att bebygga 
den jordbruksmark de inte använder. Långt ifrån all tillgänglig jordbruksmark i 
kommunen brukas i dagsläget och markägarna upplever värdet lägre på passiv åkermark 
än på den som nyttjas till förmån för någon sorts vinning. Istället för att marken står och 
växer igen tycker många att den är bättre lämpad att bebyggas menar informant 1. I vissa 
av byarna är det beslutat att ingen jordbruksmark överhuvudtaget får tas i anspråk för 
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bebyggelse för att på lång sikt kunna hushålla med jordbruksmark. Informant 1 menar 
dock att för invånarna som vill se att platsen utvecklas och prioriteras kan en sådan 
bestämmelse upplevas som bakåtsträvande och ostimulerande. Det kan ge en bild av att 
kommunen inte satsar lika mycket på landsbygden och byarna.  
 

För att behålla den landskapsbild som finns i byarna i Piteå kommun är även där 
bevarandet av jordbruksmark viktigt. Genom historien har bördig jordbruksmark 
bebyggts vilket resulterat i att bebyggelse ofta finns på eller i anslutning till sådan mark. 
Informant 1 menar att invånarna i byarna ofta vill att det ska byggas mer och att 
utvecklingen ska gå framåt, men samtidigt ställer de sig ofta kritiska när förslagen läggs 
fram. Det invånarna i vissa fall inte förstår är att kommunen måste förhålla sig till 
miljöbalken 3 kap. 4 §, vilket betyder att de inte kan byggas på brukningsvärd 
jordbruksmark om intresset inte är klassat som ett väsentligt samhällsintresse. En annan 
viktig aspekt de måste förhålla sig till är de miljömål som finns. En god bebyggd miljö 
påpekar vikten av att bevara natur- och kulturvärden och att byggnader ska lokaliseras 
på ett miljöanpassat sätt. Detta betyder att landskapsbild och byakaraktär inte ska rubbas 
när bebyggelse tillkommer. Är det en by som präglas av mycket åkermark och utbredda 
slätter kan jordbruksmarkens värde vara högt ur ett landskapsbildsperspektiv. All miljö 
som människan har skapat för ett visst ändamål tillhör vårt kulturarv och landskapsbilder 
består därmed av historiska budskap som avslöjar hur den befintliga miljön vuxit fram 
(Boverket, 2002). Informant 1 menar därför att oavsett om en by är uppbyggd efter en 
väg med randbebyggelse, utspridda gårdar eller bebyggt på kullar måste ny bebyggelse 
passa in i den karaktär som byn har.  

 
Jordbruksmarken som näring har även en hög betydelse för Piteå kommun. I kommunen 
finns flera jordbruksföretag och jordbruket är en viktig näring vilket visar sig genom att 
exempelvis den näst största näringen i kommunen är mjölkproduktionen. Enligt 
informant 1 ökar även intresset för livsmedelsproduktion och möjligheten att hitta 
avsättning för sina produkter bland invånare i kommunen. Samtidigt som intresset att äta 
närproducerade matvaror ökat de senaste åren och bedöms fortsätta gå i samma riktning 
(Länsstyrelsen, 2016). När mönstret går åt det hållet är det viktigt att det finns 
brukningsbar mark att använda till odling eller bete för djur (ibid.).  

7.3.2 Jordbruksmarkens betydelse för Länsstyrelsen Norrbotten 

Att bevara jordbruksmarken menar informant 2 är viktig av flera skäl men att det i stor 
utbredning är en fråga om att bevara mark i förebyggande syfte. Dock handlar det inte 
endast om hushållning av värdefulla markområden utan likaså om landsbygdsutveckling, 
närproducerad mat och civil försvarsberedskap.  
 
Vad gäller den civila försvarsberedskapen sker endast 20 procent av 
livsmedelsförsörjningen genom produktion inom länet. Samtidigt som Sverige importerar 
nästan hälften av all föda. Detta betyder att mycket av det livsmedel som länet behöver 
kommer från andra delar av Sverige och världen. Om livsmedelsförsörjningen av någon 
anledning blir avskuren skulle det väldigt snabbt bli brist på föda i länet. Informanten 
menar därför att bevarandet av jordbruksmarken är viktig i förebyggande syfte för 
möjligheten att kunna hushålla med livsmedel vid nödsituationer.  
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I landsbygdsutvecklingen har jordbruksmarken också ett viktigt värde menar 
informanten. Eftersom jordbruksnäringen är en av landsbygdens nyckelsektorer bidrar 
den till att företag och arbetstillfällen skapas på landsbygden. Om det inte finns odlingsbar 
mark skulle inte sektorn fungera. Samtidigt är jordbruksstöden för landets bönder något 
som förändras från år till år. Om exempelvis EU:s jordbrukspolitik skulle justeras skulle 
det kunna bidra till att det som idag inte är ekonomiskt motiverat för en bonde, mycket 
väl skulle kunna bli brukningsvärt ur ett företagsekonomiskt förhållningssätt i framtiden. 
Därmed menar informanten att det är av stor vikt att det finns odlingsbar mark att ta i 
anspråk, trots att den idag inte brukas.  

7.3.3 Piteå kommuns respektive Länsstyrelsen Norrbottens tolkning av lagen 

Att ta hänsyn till miljöbalken 3 kap. 4 § menar informant 3 är en självklarhet, men tycker 
samtidigt att lagen kan vara svårtolkad. Lagen tar upp begrepp som brukningsvärd 
jordbruksmark och väsentligt samhällsintresse vilket är sådant som tjänstemännen vid 
Piteå kommun tycker är diffusa begrepp. Av kommunen definieras till stor del 
brukningsvärdet av om marken har fått jordbruksstöd de senaste fem åren. Har marken 
fått stöd är det ett bevis på att marken fortfarande är i bruk och vad det är för sorts odling 
har ingen betydelse. Informant 1 hävdar att kommunen samtidigt förhåller sig till det som 
Länsstyrelsen säger. Den hävdar att jordbruksmarken är brukningsvärd om den de 
senaste 20 åren har brukats men till detta ställer sig dock kommunen kritiska och tycker 
att det bromsar bostadsbyggandet.  
 

“Det skulle vara extremt mycket mark som inte går göra något med som bara växer 
igen.”– Informant 4 
 

Enligt Mårtensson (1988) är det sällan kommuner använder sin tätortsnära 
jordbruksmark för andra syften än som mark för framtida bebyggelse, vilket även visar 
sig i Piteå kommun. En del av marken skulle därmed stå och växa igen tills den tappar sitt 
värde som brukningsvärd efter 20 år och istället kan bebyggas. Informant 3 hävdar att 
brukningsvärdet som lagparagrafen refererar till borde skilja beroende på vilken kvalité 
marken har och inte endast om den har brukats tidigare. Sveriges mest bördiga 
jordbruksmark har samma brukningsvärde som den minst bördiga enligt lagparagrafen 
och informanten menar att det inte känns som ett hållbart resonemang.   
 
Vad som menas med väsentligt samhällsintresse är en annan del av lagen som 
tjänstemännen vid Piteå kommun känner kan vara svår att tyda. Enligt lagen kan ett 
väsentligt samhällsintresse inte utgöras av enstaka bostadshus. Informant 3 menar dock 
att om det enstaka huset blir en del av större bebyggelse eller om flera enskilda hus 
etableras borde detta vara möjligt att kunna utgöra ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Länsstyrelsen Norrbotten tolkar lagen (mb 3 kap. 4 §) genom att förhålla sig till de 
byggnationer som har blivit överklagade och gått tillprövade i Miljööverdomstolen. Enligt 
dessa rättsfall är den mark som har brukats de senaste 20 åren fortfarande brukningsvärd 
trots att den slutat användas och istället växer igen. Informanten menar att Länsstyrelsen 
egentligen inte har möjlighet att tycka mycket själv om bevarandet av jordbruksmark. 
Vidare menar informanten att det under 70-talet skapades en klassificering över 
jordbruksmarken i Sverige som beskriver hur produktiv olika delar av landets 
jordbruksmark är. Informanten är dock noga med att påpeka att detta inte är 
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sammankopplat med brukningsvärdet som lagen (mb 3 kap. 4 §) hänvisar till. Lagens 
brukningsvärde handlar endast om marken har brukats tidigare, inte om den faktiska 
utkomsten.  

 

“Oavsett vad som har brukats eller hur mycket marken har brukats har den samma 
brukningsvärde. Om det är vall till djur eller livsmedel spelar ingen roll.”– Informant 
2 

 

Jordbruksstöd är dock något som underlättar vid bedömning om jordbruksmarkens 
brukningsvärde. Det kan ibland vara svårt att bevisa om marken har brukats de senaste 
20 åren menar informanten, men ifall marken har tilldelats jordbruksstöd blir detta ett 
tydligt kvitto på att marken faktiskt har använts och därmed är brukningsvärd.  
 

Det finns även andra dimensioner på vilken jordbruksmark som är brukningsvärd. 
Informanten menar att det kan finnas jordbruksmark som inte brukats de senaste 20 åren 
p.g.a. det inte har varit ekonomiskt gynnsamt för bönderna, men som vid en förändring av 
jordbruksstöd hade kunnat bli det. Sammanhängande jordbruksmark har alltid haft högre 
värde än enskilda delar och om det går bryta upp ny mark med rätt jordmån i samband 
med befintlig mark kan detta väga upp till en brukningsvärd enhet.  

8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras hur Piteå kommun i sin översiktsplan tar hänsyn till 

lagparagrafen miljöbalken 3 kap. 4 § och miljömålen. Det som berörs är om beaktandet 

anses vara tillräckligt samt möjliga anledningar till varför det ser ut som det gör. Vidare 

diskuteras kommunens och Länsstyrelsens generella förhållning till byggande på 

jordbruksmark och vad de i praktiken anser om och hur de förhåller sig till lagparagrafen 

miljöbalken 3 kap. 4 §.  

8.1 Prioritet av jordbruksmark i översiktsplanen 

I Piteås översiktsplan visar det sig att jordbruksrelaterade intressen generellt sett är lågt 
prioriterade. I det begränsade underlag som redovisas angående ämnet är det 
jordbruksmarkens värde som odlingslandskap och landskapsrum som i första hand 
hanteras, dess framtida värde som naturresurs nämns inte överhuvudtaget.  
 

En av anledningarna till varför hänsynstagandet till jordbruksmarken är genomgående 
bristfällig i Piteås översiktsplan kan ha att göra med planens tidsgräns. En översiktsplan 
har en tidshorisont på mellan 10–20 år vilket kan fungera väl för planering av bl.a. 
bostadsförsörjning eller infrastruktur. Men när det handlar om bevarandet av 
jordbruksmark i förmån för exempelvis livsmedelsförsörjning har inte översiktsplanen 
en tillräckligt lång tidshorisont (Jordbruksverket, 2013). Planering för bevarandet av 
jordbruksmark bör därför vara mer långsiktig med en tidshorisont på upp emot ett sekel 
framåt. Trots att plan- och bygglagen kräver att långsiktiga behov ska väga tyngre än 
kortsiktiga intressen är detta inte fallet i dagsläget och det blir svårt för kommunen att 
planera för jordbruksmarkens framtida resursvärde i en översiktsplan som inte sträcker 
sig mer än 20 år framåt. I figur 3 redovisas dilemmat mellan rums- och tidsperspektiven 
för jordbruksmarkens betydelse och planeringsbesluten i Sverige. Figuren redogör för att 



20 
 

Figur 3. Jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsförsörjning är viktigt på lång sikt och global nivå. Besluten kring 
den fysiska planeringen tas på kort sikt och på kommunal nivå (Jordbruksverket, 2013). 

 

kommuner framförallt har möjlighet att fysiskt planera för sådant som håller sig inom 
kommunens gränser och som har en mer kortsiktig betydelse. Jordbruksmarken å andra 
sidan har en global betydelse och är viktig ur ett längre perspektiv vilket kan skapa 
problem för kommunernas planering av jordbruksmarken i sin översiktsplan.  
 

 

8.2 Tydlighet och brister  

Etablering på jordbruksmark får endast genomföras om det kan tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse och inte har möjlighet att exploateras på annan markyta, vilket framgår 
i det förarbete som ligger till grund för miljöbalken (Jordbruksverket, 2013). För att 
kunna avgöra vilka förutsättningar som krävs är kommuner skyldiga att uttala sig om 
vilka specifika kvalifikationer ett intresse ska ha för att anses ha tillräckligt högt 
exploateringsvärde för möjligheten att ta jordbruksmark i anspråk. Andra lokaliseringar 
för aktuella intressen måste dessutom beprövas för att fastslå om det finns nog med skäl 
att bebygga den kommunala jordbruksmarken. När Piteås översiktsplanehandlingar 
studeras framgår det att denna redogörelse är bristfällig och otydlig. 
 
I Piteås översiktsplan finns det ett specifikt område som är utpekat för ny bebyggelse på 
jordbruksmark. Det klargörs att området bedöms att växa igen och inte är tillräckligt stort 
för möjligheten till brukning. Kommunen redogör för att en grundligare undersökning ska 
genomföras inom en snar framtid. Men enligt vad Jordbruksverket (2013) anser behöver 
Piteå kommun tydligare visa på varför vissa intressen har tillräckligt stora skäl att kunna 
etableras på jordbruksmarken. Samtidigt behöver det framgå hur marken har brukats och 
hur den används idag för att kunna avgöra om den är brukningsvärd enligt miljöbalken 3 
kap. 4 §. Andra lokaliseringsförslag för det specifika intresset behöver vägas emot det 
utsedda området för att kunna visa på varför dessa inte är lika lämpliga. När Piteå 
kommun lägger fram sitt förslag i översiktsplanens sker ingen redogörelse för andra 
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potentiella lokaliseringar och inte heller vilka utmärkande kvalifikationer det specifika 
intresset har. Det visar på en otillräcklig beskrivning om varför just det specifika området 
är att föredra för ny bebyggelse.  
 

När Piteås översiktsplan studeras visar det sig också att kunskapsunderlaget om 
jordbruksmarken som framtida naturresurs är bristfälligt.  I planeringsunderlaget 
refereras lagen (miljöbalken 3 kap. 4 §) och det tydliggörs att jordbruksmarken är av 
nationellt intresse. Det finns dock ingen förklaring om vad det innebär eller hur 
kommunen tar lagen i beaktande. Lagen har sitt ursprung i naturresurslagen vars 
grundidé var att skapa goda förutsättningar för hushållning av bl.a. mark på lång sikt 
(prop. 1985/86:3). Detta betyder att jordbruksmarkens nationella intresse handlar om 
markens framtida värde som naturresurs. I Piteås översiktsplan finns det ingen egen del 
som behandlar jordbruksmarken värde som naturresurs. Kommunen hänvisar istället till 
jordbruksmarken som nationellt intresse under rubriker som Grönstruktur och 
Gestaltning där det framgår att öppna odlingslandskap ska värnas och utvecklas. 
Bristfälligheten i detta är att det inte framgår hur eller ur vilken aspekt detta ska tillämpas. 
Om det exempelvis är estetiskt, ekologiskt eller kulturhistoriskt klarläggs inte. Trots att 
det framgår att de förhåller sig till lagen blir det inte tydligt om det är jordbruksmarkens 
värde som naturresurs de hänvisar till under dessa rubriker.  
 

En annan företeelse som tyder på bristande kunskap från kommunen är att det refereras 
till jordbruksmark som riksintresse i planeringsunderlaget i översiktsplanen. Enligt 
miljöbalken är inte jordbruksmark ett riksintresse utan ett nationellt intresse. I och med 
att kommunerna själva får besluta kring frågan ger inte det uttalade nationella intresset 
jordbruksmarken ställningen som riksintresse (Länsstyrelsen, 2016). 
 

I översiktsplanen nämns att särskild hänsyn till jordbruksnäringen ska visas vid 
nyetableringar, vilket visar på en medvetenhet kring jordbrukets värde. Detta har dock 
inte heller någon koppling till miljöbalken 3 kap. 4 § eftersom det är jordbrukets värde 
som näring, och inte som naturresurs, kommunen syftar på. När lagparagrafen från 
naturresurslagen infördes i miljöbalken fastslogs att det var själva naturresurserna som 
skulle värnas och inte näringarna. Till följd av detta togs ordet ”näringar” bort från 
lagparagrafen (Jordbruksverket, 2013).  
 

Piteå kommun citerar miljöbalken 3 kap. 4 § i sin översiktsplan vilket tyder på en vilja att 
spara på naturresursen jordbruksmark. Skrivningen blir dock övergripande riktlinjer och 
viljeyttringar då den inte innehåller några konkreta ställningstaganden eller resonemang 
angående varför viss jordbruksmark är bättre lämpad än annan för exploatering. Det 
framgår inte heller vilka specifika förutsättningar som gäller för att jordbruksmarken ska 
kunna exploateras vilket är vanligt förekommande i många kommuners översiktsplaner. 
Jordbruksverket (2013) menar att när det saknas ett tydligt resonemang tappar 
översiktsplanen sin vägledande kraft för markanvändningsbeslut i kommunen vilket gör 
det svårt för kommunen att använda sig av översiktsplanen när de ska planera för ny 
bebyggelse på eller i anslutning till jordbruksmark.  
 

Den fördjupade översiktsplanen baseras på det som översiktsplanen berör. I och med att 
skrivningen är bristfällig vad gäller hänsyn till lagen, skapas dåliga förutsättningar även 
för den fördjupade översiktsplanen, vilket leder till att denna blir diffus och bristfällig. 
Kommunen visar dock på medvetenhet av de nämnda bristerna genom att hänvisa till att 
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ett mer konkret förhållningssätt och kunskapsunderlag ska genomföras innan nästa 
aktualisering av översiktsplanen. 

8.3 Miljömålens plats i översiktsplanen 

Piteås översiktsplan tar i första hand hänsyn till miljökvalitetsmålen i dokumentet 
angående konsekvenserna. Strategiernas inverkan på miljökvalitetsmålen har bedömts 
utifrån liten, måttlig eller stor. 
 

En god bebyggd miljö anses vara det mål som bedöms kunna påverkas i störst utsträckning 
av kommunens planförslag och detta mål innefattar jordbruksmarkens värde till viss mån. 
Exempelvis nämns det att natur- och kulturvärden ska tillvaratas och utvecklas samt att 
hushållning av markens resurser ska främjas när byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras. I Piteås översiktsplan finns dock ingen tydlig förklaring hur natur- och 
kulturvärden tas i beaktande, inte heller vart bebyggelse ska lokaliseras för att främja 
jordbruksmarkens resursvärde.  
 

Ett rikt odlingslandskap är ett av miljökvalitetsmålen som anses ha låg relevans för 
planförslaget. Detta mål är det som i störst utsträckning berör jordbruksmarkens värde. I 
översiktsplanen förklaras att förtätningen som är planerad kommer spara på 
jordbruksmark i kommunen. Det finns dock ingen ytterligare utläggning över vad detta 
egentligen innebär och hur det ska gå till i praktiken. Hänsynstagandet för 
odlingslandskapets naturvärden nämns även kort i andra delar av översiktsplanen vilket 
också går koppla till miljökvalitetsmålen som berör jordbruksmark.  
 

Plan- och bygglagen kräver att de nationella miljömålen tydligt ska beaktas i den 
kommunala planeringen. Lagen säger även att översiktsplanen ska samordnas med 
nationella och regionala mål för den hållbara utvecklingen. Vidare ska den visa på ett 
tydligt uttalat ställningstagande för vilka mål som är relevanta och urvalet av mål ska 
kunna kopplas till planens innehåll i övrigt (Boverket, 2013). Piteås översiktsplan kan 
anses uppfylla dessa krav. Men det blir inte tydligt hur översiktsplanen förhåller sig till 
just jordbruksmark. Detta kan bero på att det i praktiken är upp till varje enskild kommun 
att avgöra hur stor vikt som skall läggas till miljökvalitetsmålen vid fysisk planering. Trots 
att det som nämnt finns krav i plan- och bygglagen att de nationella miljömålen ska 
beaktas har kommunen ändå stor frihet i att välja ambitionsnivå och i hur stor 
utsträckning miljökvalitetsmålen ska uppmärksammas i översiktsplanen (Knaggård & 
Phil, 2013). Detta skapar ett mandat hos kommunen att kunna sortera bort de delar av 
miljökvalitetsmålen som de inte anser är av stor vikt eller som de inte har tillräcklig 
kunskap om.  

8.4 Skilda förhållningssätt till jordbruksmark 

Tjänstemännen vid Piteå kommun anser att bevarandet av jordbruksmarken är en viktig 
fråga men menar samtidigt att det finns oklarheter i lagen. Detta gör den svår att följa när 
kommunen är i behov av ny bebyggelse och förtätning av den bebyggelse som är 
etablerad.  
Kommunen präglas till stor del av bebyggelse som tillkommit under 1970–1980 talet. 
Under denna tid var Urban sprawl omfattande då mycket hus och industrier tillkom i 
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utkanterna av tätorterna. Avsaknaden av bestämmelser för hushållning av viktiga 
naturresurser bidrog till att stora delar av bebyggelsen i vissa fall lokaliserades på 
jordbruksmark (se figur 2) som i dagsläget anses som bördig (Naturskyddsföreningen, 
2006 ). Även Boverket menar att många städer ha expanderat ut från stadskärnorna vilket 
har lett till att jordbruksmark har försvunnit i förmån för ny bebyggelse (Boverket, 2017). 
Liknande mönster går även att se i Piteå där mycket av den bebyggelse som etablerades 
under denna tid lokaliserades i utkanterna av staden och villabebyggelsen expanderade 
kring byarna i kommunen. Enligt tjänstemännen på Piteå kommun finns länets bördigaste 
jordbruksmark i dessa byar och stora delar av marken togs i anspråk under denna tid.  
 

I dagsläget växer kommunen vilket leder till att ny bebyggelse behöver tillkomma för att 
tillgodose bostadsbehoven. Primärt fokus ligger på att gynna landsbygdsutvecklingen i 
kommunen och de landsbygdscentra/byar som pekats ut ska förtätas inom rimlig grad 
för att ta hänsyn till bostadsbehov och invånarnas intressen.  För möjlighet att förtäta de 
områden som redan har bebyggelse etablerat på jordbruksmark menar kommunen att 
det måste bli tydligare riktlinjer på vad som enligt paragrafen miljöbalken 3 kap. 4 § är 
brukningsvärd jordbruksmark och ett väsentligt samhällsintresse. Kommunen behöver 
även förhålla sig till landskapsbilden som byarna innehar vilket betyder att ännu en 
dimension finns att ha i åtanke när ny bebyggelse ska lokaliseras. Trots att det finns 
områden som inte är brukningsvärt och enligt lagen skulle vara möjligt att bebygga är det 
inte säkert att bebyggelse på just det området skulle passa in i landskapsbilden och 
därmed inte ta hänsyn till det värde på landskapsbilden som finns (Boverket, 2002).  
 
På vad som är brukningsvärd jordbruksmark har Länsstyrelsen Norrbotten en strikt 
definition. De menar att all slags jordbruksmark som har brukats de senaste 20 åren är 
brukningsvärd enligt miljöbalken 3 kap. 4 §. Piteå kommun å andra sidan tycker inte att 
denna definition är rimlig och anser istället att brukningsvärdet borde variera beroende 
på storlek och markens potentiella lönsamhet. De uttrycker att om brukningsvärdet har 
den definition Länsstyrelsen påstår skulle väldigt mycket jordbruksmark som inte 
används stå och växa igen. Precis som Mårtensson (1988) hävdar används sällan 
tätortsnära jordbruksmark till brukning vilket sätter den i ett läge där den, precis som 
Piteå kommun menar, står oanvänd och växer igen istället för att tillgodose ett möjligt 
bostadsbehov.  
 
Det finns även delade meningar om vad som ska anses vara ett väsentligt 
samhällsintresse. Länsstyrelsen Norrbotten menar att enstaka bostadshus under inga 
omständigheter kan utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Piteå kommun håller inte med 
om detta påstående och anser att enstaka bostadshus som blir en del av redan befintlig 
bebyggelse borde kunna klassas som ett väsentligt samhällsintresse, eftersom det bidrar 
till bebyggelse som krävs för att tillgodose bostadsbehoven i kommunen. Piteå kommun 
vill förtäta sin befintliga bebyggelse och i vissa fall kan enstaka villor vara det som är bäst 
lämpat. Enligt planeringsidealet New Urbanism ska byggnadstätheten hållas till en lämplig 
grad och förtätningen får inte bli allt för omfattande (Pacione, 2009) samtidigt som 
landskapsbilden som präglar byarna inte får förstöras (Boverket, 2002). Då kan enstaka 
villor vara det som är det mest lämpade alternativet. 
 

Vad som tydligt framgår är att Piteå kommuns och Länsstyrelsen Norrbotten har olika 
förhållningssätt till lagen och att det finns olika sätt att tolka den. Piteå kommun anser att 
bevarandet av jordbruksmark är viktigt men har inte samma strikta förhållning till lagen 
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som Länsstyrelsen. En betydande anledning till detta är att kommunen bl.a. måste 
tillfredsställa det bostadsbehov som finns samt invånarnas intressen. Den fysiska 
planeringen för en kommun innebär fler dimensioner i planeringen att förhålla sig till än 
jordbruksmarkens framtida värde som naturresurs. Länsstyrelsen behöver endast 
reagera på kommunens strategier och behöver inte själva planera för bebyggelse vilket 
skapar förutsättningar för dem att tolka lagen striktare.  
 

För att undvika oklarheter vid den fysiska planeringen behöver lagen konkretiseras. Som 
tidigare nämnt grundades bestämmelsen om byggande på jordbruksmark i 
naturresurslagen och flyttades sedan oförändrat över till miljöbalken (prop. 1985/86:3). 
Det betyder att lagen är över 30 år gammal och kan vara i behov av en förnyelse eftersom 
det uppenbarligen råder oklarheter kring lagen i dagsläget. Larsson (2012) menar att 
skyddet för jordbruksmark är restriktivt men att det i praktiken ändå är av svag karaktär 
vilket kan ha sin grund i att lagen inte är tillräckligt tydligt.  
 
Det finns ingen tydlig redogörelse för vad som miljöbalken 3 kap. 4 § definierar som 
brukningsvärd jordbruksmark och väsentligt samhällsintresse. Länsstyrelsen kan endast 
förhålla sig till de fall kring frågan som gått till Miljööverdomstolen vilket gör att lagen 
blir mer en tolkning än bestämmelse. Centerpartiets riksdagsledamot Kristina Yngwe 
påpekar i motion 2017/18:3509 att regeringen borde tillsätta en utredning för att stärka 
skyddet av jordbruksmark. Där det bland annat ska framgå vilka förändringar och 
förtydliganden som behöver göras i lagen för att tillämpningen ska fungera (motion. 
2017/18:3509). För att undvika de oklarheter som Piteå kommun upplever kring lagen 
skulle detta vara något som underlättade hänsynstagandet av jordbruksmark och 
planeringen av bostäder i kommunen. 

9. Slutsats 

Denna uppsats har belyst hur Piteå kommuns översiktsplan tar hänsyn till den lag och de 
miljömål som berör bevarandet av jordbruksmark men även vilket förhållningssätt som 
tjänstemän vid Piteå kommun samt Länsstyrelsen Norrbotten har angående samma fråga. 
Det visade sig att det finns en strävan hos Piteå kommun att bevara jordbruksmark men 
att det i översiktsplanen saknas kunskapsunderlag och tydlighet. Detta är ett vanligt 
förekommande mönster hos många kommuner och kan bero på att översiktsplanens 
tidshorisont gör det svårt att planera för jordbruksmarkens långsiktiga värden samt att 
det råder oklarheter i vad som behöver finnas med angående jordbruksmark i en 
översiktsplan.  
 
Tjänstemännen vid Piteå kommun anser att värdet på jordbruksmark är viktigt och att en 
stor del av planeringen idag handlar om återhämtning från tiden när det byggdes mycket 
på jordbruksmark i utkanterna av staden. När de idag vill förtäta bebyggelsen som tillkom 
under denna tid kan det hamna i oenighet med vad lagparagrafen miljöbalken 3 kap. 4 § 
proklamerar. Lagen menar att brukningsvärd jordbruksmark inte får bebyggas om det 
inte kan tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. Länsstyrelsen som är rådgivande i 
frågan menar att all sorts jordbruksmark som har brukats de senaste 20 åren är 
brukningsvärd och att enstaka bostadshus under inga omständigheter kan tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse. Piteå kommun å andra sidan tycker att brukningsvärdet 
borde definieras efter hur bördig jordbruksmarken är och dess potentiella lönsamhet. 
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Samtidigt menar kommunen att ett enstaka bostadshus borde kunna utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse om det blir en del av befintlig bebyggelse.  
 
Vad som framgår är att det finns skiljelinjer i de båda organisationernas tolkning av lagen 
vilket beror på lagparagrafens otydlighet. I dagsläget finns det ingen definition på vad som 
enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är brukningsvärd jordbruksmark eller ett väsentligt 
samhällsintresse. Länsstyrelsen som har en rådgivande roll i frågan grundar sina 
definitioner på gamla fall i Miljööverdomstolen vilket lämnar den öppen för tolkning. För 
att det ska bli lättare och mindre tvister i frågan om att bevara eller exploatera 
jordbruksmark måste lagen blir tydligare, precis som det föreslås i motion 2017/18:3509. 
 
Ambitionen att bevara jordbruksmark finns, men tydligare riktlinjer i lagen behöver 
fastslås. För möjligheten till detta är förslag på vidare studier att undersöka vad 
jordbrukare runt om i landet anser att brukningsvärd jordbruksmark är. Det går anta att 
bönder som brukar marken har god insikt och kunskap angående vilken sorts 
jordbruksmark som skulle vara lönsam att bevara ur ett lokalt perspektiv. En studie av 
det slaget hade kunnat bidra till möjligheten att försöka definiera begreppet 
brukningsvärd jordbruksmark och därmed vara till hjälp att kunna konkretisera detta i 
lagen.  
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