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Rättsfallssammanställning –  
avgöranden på jordbruksmark                       
 
MÖD P 4087-15, Fröslöv Ystad, ” Baronhouse” 
pos-neg-pos-neg 
Dom den 1 april 2016, tog upp frågan om hur jordbruksmark ska bedömas gentemot 
3 kap. 4 § MB, i mål rörande enskild bebyggelse utom detaljplan. I målet fann 
Jordbruksverket att ”den mark en lantbrukare väljer att bruka är brukningsvärd”. 
Marken hade brukats aktivt som betesmark, och det hade utgått gårdsstöd och 
miljöersättning till betesmarken. Vidare var arealen betesmark i området liten. Detta 
skulle kunna innebära att en framtida inriktning på animalieproduktion i området, 
även om den var osannolik, skulle kunna förhindras. Verket drog sammantaget 
slutsatsen att det därför var fråga om brukningsvärd jordbruksmark. 
MÖD lade även stor vikt vid att kommunen i översiktsplanen pekat ut det aktuella 
området som jordbruksmark/annan öppen mark, samt att man i planen ville 
prioritera bostadsbebyggelse i andra sammanhang och platser. Detta ensamt räckte 
dock inte för att neka bygglov i det enskilda fallet. MÖD fann vidare att ett enda 
enbostadshus inte kan utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 
§ MB och därmed fanns inget motiv för en avvikelse. (ur JP Infonet Mårten Dunér) 
Ett enbostadshus=inte ett väsentligt samhällsintresse. 
 
MÖD P 4848-16, förhandsbesked Ö-vik  
pos-neg-pos-neg 
Dom från den 3 februari 2017, har MÖD utvecklat hur brukningsvärdigheten ska 
bedömas. Det var här fråga om en begäran att få exploatera fyra tomter på 
jordbruksmark av klass 1 i anslutning till befintlig bebyggelse utanför en tätort i 
mellersta Norrland. Jordbruksmarken hade ungefär samtidigt som bygglovsprocessen 
pågick blivit tagen ur produktion vilket länsstyrelsen medgivit. MÖD såg 
länsstyrelsens beslut som rent administrativt, och det saknade betydelse vid prövning 
av jordbruksmarkens brukningsvärde. Då hushållningsbestämmelsen avser att 
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säkerställa en långsiktig hushållning med brukningsvärd jordbruksmark, är det 
oväsentligt om marken för närvarande inte behövs för livsmedelsproduktion. 
 
MÖD P 6358-16, förhandsbesked enbostadshus Mora 
pos-neg-neg-pos 
Dom från den 10 april 2017, där det inte anses vara tillräckligt stöd för att betesmark 
är brukningsvärd jordbruksmark (trots att jordbruksverkets yttrande anspelar ett 
långsiktigt perspektiv på exploateringens effekter på omkringliggande jordbruksmark 
och möjligheten för framtida jordbruksproduktion). Inte heller har det visats att 
markens lämplighet ifrågasätts varför den aktuella byggnationen ska tillåtas. 
Enbostadshus. 
 

MMD Växjö P 2607-17, Bjärshög 9:11, Svedala kommun 
neg-neg-neg 
Dom den 29 juni 2017. Nytt enbostadshus, generationsskifte i öppet backlandskap 
utanför Bara. RI naturvård. ÖP restriktiv samt betonar jordbruksintresse. Lst fann att 
platsen inte är lämplig med hänvisning till ÖP, landskap samt jordbruksmark (klass 8). 
Samma placering samt utformning prövad tidigare med samma utfall. MMD 
instämde. 
 
MÖD P 1188-17, detaljplan Svedala kommun 
kallades ej in - neg lst - pos MMD - neg MÖD 
Dom från den 27 juni 2017. Del av Nygårds dammar. ÖP anger jordbruket som ett 
prioriterat intresse och pekar ut särskilda intresseområden för nybebyggelse. Det 
aktuella ej ett utpekat sådant. Intressant om frågan om "behovet kan tillgodoses på 
annan mark". MÖD anser att kommunen måste visa att behovet inte kan tillgodoses 
på annan mark. Det första avgörandet i sitt slag? 
 
MMD Växjö P 201-17, Lomma 11:21, Lomma kommun 
neg-neg-återförvisning 
Dom den 23 augusti 2017, förhandsbesked 4 enbostadshus på klass 9mark, 
Oskarsfridsområdet. Domstolen fann att byggnationen inte skulle innebära 
ianspråktagande av jordbruksmark och resonerade att tomtplatsen var väl avgränsad i 
förhållande till omkringliggande jordbruksmark, att marken inte idag används för 
jordbruk och det inte finns något som talar för att den skulle vara lämplig för detta. 
Här vänder domstolen alltså på det och utgår från att det inte rör sig om 
brukningsvärd mark. (målet återförvisades i fråga om detaljplanekravet) 
 
MMD Växjö P 932-17, Båstads kommun 
neg-neg-neg 
Dom den 21 augusti 2017. Nybyggnad enbostadshus på klass 9 mark, flera RI. 
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Domstolen fann bebyggelsen olämplig redan till följd av jordbruksmarken. 
Brukningsvärd jordbruksmark, trots vad sökanden uppgett om markens 
brukningshistoria.   

MMD Växjö P 2401-17 
pos-pos-pos-ej PT 
Dom den 13 juni 2017, förhandsbesked för nytt enbostadshus på klass 9mark, 
Skurups kommun. Länsstyrelsen bedömde att närheten till svinuppfödning på platsen 
inte utgjorde något hinder mot byggnation, att tänkt tomtplats var väl avgränsad i 
förhållande till omkringliggande jordbruksmark (vilken brukas aktivt) och att 
enbostadshuset utgjorde ett lämpligt komplement till redan befintlig bebyggelse.  
Eftersom någon uppgift om att jorden inte brukats eller använts som bete under 
senare tid samt att tänkt bebyggelse inte kunde förväntas påverka rationellt jordbruk i 
ett större perspektiv påtagligt bedömdes jorden inte som brukningsvärd 
jordbruksmark.   
MMD instämde i länsstyrelsens bedömningar. 
 
MMD Nacka P 6223-16, Norrtälje kommun 
pos-pos-återförvisning 
Dom den 26 april 2017, nybyggnad fritidshus. Platsen högsta bördighetsklassen enligt 
ÖPs inventering. MMD fann att vare sig nämnd eller lst prövat frågan om 
brukningsvärd mark och återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning.  
 
MMD Växjö P 838-17, Igelösa 8:1, Kalmar kommun  
pos-pos-neg 
Dom den 9 maj 2017, förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus. Trots vad 
som framkommit om marken, att den skiljs av med skog och att dess närhet till 
bebyggelse samt havet kan förväntas medföra begränsningar i hur den kan brukas, fann 
domstolen att det var fråga om brukningsvärd jordbruksmark. Marken identifierad i 
ÖP som del av ”de störta och bördigaste sammanhängande åkerarealerna i Småland”. 
 
MMD Växjö P 4477-16, Tuna 25:12, Ven 
pos-pos-neg 
Dom den 21 april 2017. 2 enbostadshus. Flera RI, OB, klass 10mark. Platsen ej 
lämplig (redan på grund av) markens höga bördighetsklass. 
 
MMD Växjö P 902-16, Simrishamns kommun 
neg-neg-pos 
Dom den 15 februari 2017, bygglov för fritidshus. ÖP restriktiv till nytillskott av 
bebyggelse. Domstolen fann att ÖP inte utgör hinder för bygglov. Med hänsyn till vad 
sökanden uppgett om marken och dess odlingshistorik (äldre fruktodling, misslyckade 



 

   PM 4(5) 

  
  

    

 

 

 

nyplanteringsförsök, ej använd för bete därefter) fann domstolen att marken inte kan 
anses utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Domstolen uttalade vidare att det är 
nämnden, som påstår hinder mot beviljande av lov, som har att visa att sådant hinder 
föreligger.   
 
MMD Växjö P 5103-14, Ystads kommun 
pos-neg-neg 
Dom den 24 februari 2015. 2 nya enbostadshus i relativt stort sammanhängande 
mark, jordbruksmark av hög kvalitet. ÖP identifierar jordbruksmark men öppnar upp 
möjlighet att förtäta inom befintlig bebyggelse. Ej framkommit hinder för att använda 
jorden i jordbrukssyfte= brukningsvärd jord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På gång från domstolarna: 
 
403-14692-17, Stenestad, Svalövs kommun (överklagat 1 augusti 2017) 

pos-återförförvisning 
Beslut från länsstyrelsen den 26 juli 2017. Nybyggnad av enbostadshus i 
skogsbruksområde med anslutande jordbruksfält. Lst konstaterade att nämnden inte 
tagit ställning till platsens lämplighet utifrån 3:4 MB och att motiveringen brast i detta 
avseende, därför återförvisades.  
 
 
403-15909-17, Kyrkoby, Staffanstorps kommun (överklagat den 30 juli 2017) 

pos-neg   
Beslut från länsstyrelsen den 10 juli 2017, nytt enbostadshus på klass 10 jord precis 
utanför tätorten. ÖP anger att odlingslandskapet ska värnas och att marken är till för 
den som vill bruka den. Lst fann att tänkt placering avviker från befintlig struktur, 
strider mot ÖP samt att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark. Tidigare neg 
nämndbeslut i närområdet (lst höll med).  
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403-35769-16, Bröda, Helsingborgs kommun (överklagat 4 april 2017) 

pos-neg  
Beslut från länsstyrelsen den 8 februari 2017. Nytt enbostadshus. Tidigare neg 
nämndbeslut på samma fastighet (lst höll med – överklagades inte). Obs! Nu ny 
placering. ÖP restriktiv till nybebyggelse till följd av den goda jorden. Klass 8mark. 
Lst bedömt att ianspråktagande av den obebyggda marken strider mot ÖP samt natur- 
och kulturvärden på platsen. Oklar historik om hur marken använts, om 
brukningsvärdet är ”utsläckt”.  
 
 
Övrigt:  
403-16735-17, Glumslöv, Landskrona kommun (överklagat 18 sept 2017) 

pos-neg 
Länsstyrelsens beslut den 31 augusti 2017. 3 nya enbostadshus. Ej krav på 
detaljplaneläggning. Klass 9 mark, ÖP restriktiv till exploatering på jordbruksmark. 
Bör vara möjligt att uppföra planerad bebyggelse på annan mark inom kommunen. Ej 
framkommit att det finns hinder att återuppta jordbruk även om marken de facto inte 
brukas. Lst utgår därför från att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark.  
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