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Mark- och miljööverdomstolen, MÖD  
http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Sok/?tab=web 
 
MÖD P 4193-19, fhb två enbostadshus Ekerö  
neg-neg-pos-neg 
Dom den 8 november 2019. Förhandsbesked för två enbostadshus. MÖD bedömer 
att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar utgör sådan 
jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att marken därmed är 
brukningsvärd, klass 4. Marken är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet. 
 
MÖD P 7083-18, bygglov enbostadshus Höör  
pos-neg-pos-pos 
Dom den 27 maj 2019. Bygglov för enbostadshus till hästverksamhet.  
Ett fastighetsbildningsbeslut kan visserligen syfta till en viss markanvändning men ett 
sådant beslut har inte någon bindande verkan vid bygglovsprövningen. 
Byggnadsnämnden har därför inte varit bunden av fastighetsbildningsmyndighetens 

http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Sok/?tab=web
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bedömning av fastigheten. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och det är utrett 
att marken tidigare har odlats. MÖD bedömer dock efter syn på platsen att den 
aktuella platsen inte utgör brukningsvärd jordbruksmark (det förekom berg i dagen i 
anslutning till den plats där det ansökta enbostadshuset avses att placeras och i övrigt 
bestod marken där huset ska placeras av ett tunt jordlager). Bygglovet ansågs vara 
förenligt med översiktsplanens ambitioner. 
 
MÖD P 5876-18, detaljplan Värmdö 
pos-pos-neg 
Dom den 19 mars 2019. Detaljplan för bostäder. Cirka 10 procent av planområdet 
utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. MÖD bedömer att de skäl som kommunen 
har angett för att bebygga jordbruksmarken inte har innefattat någon bedömning av 
möjligheten att förlägga bostadsbebyggelsen på annan mark än jordbruksmarken. 
Kommunen har därmed inte visat att lokaliseringen är tillåten enligt 3 kap. 4 § andra 
stycket miljöbalken. Detaljplanen upphävs även avseende strandskydd. 
 
MÖD P 3507-18, fhb 8 enbostadshus Uppsala  
pos-pos-pos-pos 
Dom den 22 januari 2019. Förhandsbesked för åtta enbostadshus. Jordbruksmarken 
inte brukningsvärd MÖD har funnit att den aktuella platsen, som delvis använts 
sporadiskt för bete, är jordbruksmark. Eftersom det rör sig om en begränsad areal, 
insprängd i skogsmark, bedöms marken dock inte vara brukningsvärd. MÖD har i 
likhet med underinstanserna funnit att positivt förhandsbesked kan lämnas. 
 
MÖD P 8280-17, bygglov vindkraftverk i Lomma 
neg-pos-neg-neg (med skiljaktig i MÖD). 
Dom den 9 november 2018. Bygglov för tre vindkraftverk med tillhörande 
teknikbodar anses vara varaktigt ianspråkstagande. Domstolen fann det inte visat att 
det skulle vara nödvändigt att ianspråkta jordbruksmarken på den aktuella platsen 
eftersom det saknades utredning kring alternativ lokalisering. Åtgärden kan därför 
inte tillåtas. 
 
MÖD P 10815-17, bygglov i Östersund 
neg-pos-pos-pos 
Dom den 7 november 2018. Bygglov för enbostadshus utanför detaljplan. MÖD 
menar att det inte är brukningsvärd jordbruksmark. MÖD anser att 3 kap. 4 § 
miljöbalken endast är tillämplig om marken också är taxerad som jordbruksenhet. 
Detta slås fast även i dom P 4848-16 Ö-vik. Översiktsplanen och FÖP utgör inget 
hinder mot att bygglov ges.  
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MÖD P 11097-17, fhb Östersund 
neg-pos-pos-pos 
Dom den 7 november 2018. Negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Lst och MMD har ansett att positivt förhandsbesked ska ges. Kommunens 
huvudsakliga invändning var att fastigheten utgör brukningsvärd jordbruksmark och 
därmed omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken. Sådan mark får tas i anspråk för bl.a. 
bebyggelse 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. För att marken på en fastighet ska omfattas av 3 
kap. 4 § miljöbalken krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet. Den aktuella 
fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör därför inte jordbruksmark. Mark- 
och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte 
utgör hinder mot den ansökta åtgärden. 
 
MÖD P 5481-17, detaljplan i Häre Timrå 
pos-pos-neg 
Dom den 9 april 2018. Detaljplan för nytt villaområde. Brukningsvärd 
jordbruksmark. MÖD anser att kommunen inte har visat att det inte finns annan mark 
att ta i anspråk för den planerade bebyggelsen.  
 
MÖD P 4520-17, förhandsbesked Ven Landskrona 
pos-pos-neg-pos 
Dom den 28 februari 2018. 2 enbostadshus. Flera RI, OB, klass 10-mark. 
Brukningsvärd jordbruksmark konstateras men till skillnad från flera övriga domar 
meddelas att i detta fall utgör de tänkta bostadshusen dock en begränsad 
komplettering av den befintliga bebyggelsen längs Jöns Möllares väg. På grund av 
byggnadernas tänkta placering i anslutning till pilevallen och markens arrondering 
kommer jordbruksmarken endast i obetydlig mån påverkas. Med beaktande av detta, 
samt att platsen har bedömts vara lämplig för utbyggnad i de riktlinjer för Ven som 
nämnden har antagit, utgör 3 kap. 4 § MB i detta fall inte hinder mot att positivt 
förhandsbesked lämnas. MÖD följde dock inte prövningsrekvisiten i paragrafen och 
räckvidden av avgörandet är oklart.  
 
MÖD P 2432-17, förhandsbesked Göteborgs kommun 
neg - neg - pos - neg  
Dom från den 29 januari 2018. Nybyggnad av två enbostadshus. Mark- och 
miljööverdomstolen konstaterar att marken inte upphör att vara brukningsvärd  
jordbruksrnark genom att de nuvarande ägarna tar den ur produktion. Området 
framstår inte heller som någon naturlig komplettering till befintlig bebyggelse på ett 
sådant sätt att dess karaktär av jordbruksmark  saknar betydelse. Värt att notera är att 
brukningsvärdet inte berörs förrän i avgörandet i MÖD. 
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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? 
 
MÖD P 6358-16, förhandsbesked enbostadshus Mora (ref MÖD 2017:31) 
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. 
 
MÖD P 4848-16, förhandsbesked Ö-vik (ref MÖD 2017:17) 
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 
säkerställa en långsiktig hushållning med brukningsvärd jordbruksmark, är det 
oväsentligt om marken för närvarande inte behövs för livsmedelsproduktion. 
 
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 
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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. 
 
 
 
Mark- och miljödomstolarna, MMD 
 
MMD Växjö P 2515-19, fhb radhus Löddeköpinge Kävlinge 
neg-neg-neg 
Dom 10 december 2019. Förhandsbesked för 8 radhuslägenheter på bondgård på och 
omgiven av jordbruksmark klass 8-9. Fastigheten taxerad som småhus och 
hyreshusenhet men det ansåg länsstyrelsen saknade betydelse. MMD anförde att 
någon prövning beträffande omnämnda fastighets lämplighet för uppförande av 
bostadsbebyggelse har inte gjorts inom ramen för lantmäteriförrättningen såsom 
klaganden hävdat. Kommunen gjorde i ett utförligt beslut gällande att åtgärden var 
för omfattande för att prövas genom förhandsbesked med hänvisning till krav på 
reglering genom detaljplan. 
 
MMD Växjö P 2038-19, fhb enbostadshus Skurup 
pos-neg-neg  
Dom 6 december 2019. Förhandsbesked för enbostadshus. Fastigheten pekas inte ut i 
översiktsplanen som utbyggnadsområde.  Vidare anges i översiktsplanen att vid 
planering av nya bostadseller utvecklingsområden ska åkermark av högsta klass 
undvikas att exploateras. Fastigheten taxerad som lantbruksenhet. Det anses inte att 
det är visat att enbostadshuset utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse som inte 
kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk. 
Sammantaget kan byggnationen inte anses ha stöd av översiktsplanen eller vara 
förenlig med hushållnings- och lokaliseringsbestämmelserna i 2 kap. PBL eller 
miljöbalken. 
 
MMD Växjö P 4539-19, fhb enbostadshus Löddeköpinge Kävlinge  
neg-neg-neg  
Dom 26 november 2019. Negativt fhb för enbostadshus på jordbruksmark, som inte 
odlats men gränsar till djurhage på gränsfastighet och över den smala vägen gränsar till 
åkerfält med spannmål och samlade åkerarealer på över 300 ha (fastigheten taxerad 
som lantbruksenhet). MMD bedömer att marken är brukningsvärd jordbruksmark 
och att enstaka bostadshus sällan utgör ett väsentligt samhällsintresse. Länsstyrelsens 
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beslut belyser översiktsplanen som anger att ny bebyggelse i första hand ska förläggas i 
anslutning till befintliga tätorter, vilket det här inte är fråga om. Ny bebyggelse på 
landsbygden bör vidare tillåtas restriktivt och brukningsvärd jordbruksmark utanför 
tätorternas expansionsområde ska skyddas mot exploatering. Ansökan strider mot alla 
dessa intentioner.  
 
MMD Växjö P 4280-19, fhb Norrekås, Simrishamn 
neg-neg-neg  
Dom 30 oktober 2019. Negativt förhandsbesked för enbostadshus inom tidigare 
geografiskt tillsynsområde. MMD bedömer att den ansökta åtgärden inte kan tillåtas 
på fastigheten Hoby 27:11 med hänsyn till gällande översiktsplan samt områdets och 
markens beskaffenheter. Frågan om fastigheten kan bedömas som lucktomt är inte 
applicerbar då marken bedöms utgöra jordbruksmark enligt 3 kap 4 § MB. Klaganden 
har själv anfört att fastigheten utgör jordbruksmark med EU-stöd.  
 
MMD Växjö P 4136-19, fhb enbostadshus Trelleborg 
neg-neg-neg 
Dom 30 oktober 2019. MMD fastställde länsstyrelsens beslut. Negativt fhb för 
enbostadshus på odlad åker. Brukningsvärd jordbruksmark av högsta klass (fastigheten 
taxerad som lantbruksenhet). Länsstyrelsen noterade att Mark- och 
miljööverdomstolen i en tidigare överprövning år 2015 gjort gällande att en 
gränsande del av fastigheten inte skulle ha utgjort jordbruksmark på den grunden bl.a. 
att marken i översiktsplanen markerats som landskapskilar med 
jordbruk/närodling/stadsodling, inte använts som jordbruksmark på en längre tid, att 
den låg i anslutning till bostadsbebyggelse, samt att den utgjorde en begränsad del av 
den i översiktsplanen markerade landskapskilen. Länsstyrelsen fann dock att inget av 
det anförda utgjorde skäl att frånkänna jordbruksmark dess egenskap av 
jordbruksmark och fann att eftersom fråga var om brukningsvärd jordbruksmark att 3 
kap. 4 § miljöbalken var ensam tillräcklig för att neka ett positivt förhandsbesked. 
Även övriga skäl i ÖP och översvämningsriskerna talade mot ansökan.  
 
MMD Växjö P 2993-19, fhb Nevishög, Staffanstorp 
neg-neg-neg  
Beslut 23 oktober 2019. Förhandsbesked för två enbostadshus. Vid en sammanvägd 
bedömning (även bullerutsatt läge och närhet till hästhållning) finner mark- och 
miljödomstolen att lokalisering av något eller några bostadshus på den föreslagna 
platsen måste anses olämpligt med hänsyn till kraven i 2 kap. PBL och att det inte är 
lämpligt att meddela ett positivt förhandsbesked. I detta sammanhang beaktas även 
kommunens pågående arbete med att utarbeta en ny översiktsplan. Fastigheten är 
taxerad som småhus, vilket länsstyrelsen menar saknar betydelse för 
jordbruksmarkens vara eller inte vara. MMD väljer – helt utan egen juridisk analys 
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eller bemötande av länsstyrelsens argumentation – att bortse från detta med 
hänvisning till MÖD:s dom den 11 november 2018 i mål nr P11097-17 där 
jordbruksmarken fråntas dess status som jordbruksmark.  

 
MMD Växjö P 4833-18, fhb Ängelholm 
pos-neg-neg 
Dom den 11 oktober 2019. Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus med 
komplementbyggnad. Tjänsteskrivelse föreslog negativt fhb men nämnden intog 
motsatt ståndpunkt med avsaknad av motivering. Översiktsplanen anger att 
bebyggelse i solitära lägen bör undvikas och förslaget kan ha negativ inverkan på 
landskapsbilden. Det är brukningsvärd jordbruksmark. Det allmänna intresset av 
att långsiktigt bevara den brukningsvärda jordbruksmarken väger tyngre än det 
enskilda intresset av att bebygga platsen. 
 
MMD Växjö P 2890-19, bygglov Önsvala 1:17, Staffanstorp 
pos-neg-pos 
Dom den 13 september 2019. Bygglov för ett enbostadshus. MMD noterade trots 
länsstyrelsen sedvanligt utförliga analys endast att MÖD frånkänt småhustaxerade 
fastigheter deras ställning som jordbruksmark oavsett faktiska förhållande och anförde 
att med jordbruksmark avses åker och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad 
som lantbruksenhet enligt 12 kap. 7 § miljöbalken, och att frågan om den är 
brukningsvärd eller inte därför inte blir aktuell att bedöma. MMD förklarade dock 
inte hur 12:7 MB kunde tillämpas på 3:4 MB när 12:7 enligt sin uttryckliga 
ordalydelse var tillämplig på uteslutande 12:8-9 MB. Vidare skrev MMD bort 
påtalade risker för översvämning.  
 
MMD Nacka P 363-19, detaljplan Lindesby Lindesberg 
pos-neg (ej överklagad) 
Dom den 28 augusti 2019. Detaljplan för 20 villor. Av planbeskrivningen framgår att 
en huvuddel av planområdet består av brukningsvärd jordbruksmark och naturmark. 
Vid planläggning ska enligt 2 kap. 2 § PBL tillämpas bl.a. bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. miljöbalken. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 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. De skäl som 
kommunen har angett för att bebygga jordbruksmarken har inte innefattat någon 
bedömning av möjligheten att förlägga bostadsbebyggelsen på annan mark än 
jordbruksmarken. Kommunen har därmed inte visat att lokaliseringen är tillåten 
enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. Upphävdes även avseende naturvärden 
och skyddade arter. Kommunen valde att inte gå vidare och begära prövningstillstånd 
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hos MÖD, vilket innebär att MMD:s beslut står fast. Detaljplanen är alltså upphävd. 
Kommunen kommer att göra ett omtag av planen. 
 
MMD Växjö P 4174-18, fhb Ingelstorp Båstad  
neg-pos-neg 
Dom den 22 augusti 2019. Enbostadshus på jordbruksmark. En liten av vägar 
avgränsad fastighet har inte ansetts kunna bebyggas i strid med kommunens 
lämplighetsöverväganden. MMD:  Mark- och miljödomstolen konstaterar att den 
aktuella platsen, trots att den ligger i närheten av åtta villor, präglas av ett 
jordbrukslandskap. Mot den bakgrunden finner domstolen, i detta fall, att 
kommunens uppfattning ifråga om  översiktsplanens restriktiva hållning till ny 
bebyggelse i området samt att platsen därmed inte är lämplig för ny bebyggelse enligt 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL bör ha företräde framför 
länsstyrelsens uppfattning. 
 
MMD Växjö P 1103-19, fhb Lilla Beddinge, Trelleborg 
neg-neg-pos 
Dom den 5 juli 2019. MMD biföll överklagandet men saknar vidare analys. MMD 
uttalade att MÖD slagit fast att en fastighet måste vara taxerad som jordbruksenhet 
för att marken ska omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken, men MMD 
underlät både att göra en egen anlys och att ta ställning till länsstyrelsens fem sidiga 
analys i frågan. MMD kom efter även i övrigt ytlig prövning fram till att vid en 
intresseavvägning mellan fastighetsägarnas intresse av att bebygga fastigheten och de 
mindre avvikelser från översiktsplanens ambition gällande att bevara byns struktur att 
fastighetsägarnas intresse i detta fall vägde tyngre, men MMD redovisade inte detta 
intresse. Avgörandet är överklagat till MÖD.  
Fallet gällde förhandsbesked för två enbostadshus på brukningsvärd jordbruksmark 
klass 10. Enligt länsstyrelsen saknar det avgörande betydelse hur en fastighet är 
taxerad vid fastighetstaxeringen för bedömningen av jordbruksmark. Länsstyrelsen 
sammanfattar ett femsidigt resonemang med att även om man ska förhålla sig med 
försiktighet till lagmotiv som tas över från äldre lagstiftning, dessutom annan 
lagstiftning, särskilt upphävd sådan, kan konstateras att den passus i den proposition 
genom vilken definitionen av jordbruksmark, som är brukningsvärd (”läge, 
beskaffenhet etc”), fördes över från 3 § skötsellagen till 2 kap. 1 § naturresurslagen 
och numera till miljöbalken, avsåg endast frågan om brukningsvärdheten, men att den 
passusen inte avsåg det undantag från tillämpningen av skötsellagen som fanns 
uttryckligen stadgat i den lagens 1-2 §§, eftersom dessa bestämmelser inte fördes över 
till naturresurslagen, och således inte heller kan tolkas in ha förts över till vare sig den 
lagen, eller miljöbalken, utom uttryckligen till specifikt 12 kap. 7 § miljöbalken, där 
det också anges direkt i författningstexten. En intolkning att 3 kap. 4 § miljöbalken 
skulle vara tillämplig på bara jordbruksmark taxerad som sådan skulle vidare leda till 
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kringgåendemöjligheter som skulle leda till att den bestämmelsen skulle mista mycket 
av sin mening. 
 
MMD Nacka P 6835-18, detaljplan Törsjö Marieberg Örebro 
pos-pos-ej pt 
Dom den 27 juni 2019. Detaljplan för större bostadsområde med blandad bebyggelse 
och servicefunktioner. Jordbruksmark i anslutning till en stor grundvattenreservoar. 
Detaljplanen möjliggör byggnation av 1 200 bostäder i ett förhållandevis stort 
område i närheten av Örebro. Kommunen har lyft fram behovet av att bygga fler 
bostäder då befolkningen i Örebro ökar. Mark- och miljödomstolen bedömer därför 
att detaljplanen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Mark- och miljödomstolen 
konstaterar att det saknas konkret utredning avseende alternativa lokaliseringar. 
Domstolen bedömer dock att det i det aktuella fallet finns förutsättningar för att ta i 
anspråk brukningsvärd jordbruksmark. Det saknas således skäl att på denna grund 
upphäva beslutet att anta detaljplanen. De klagande fick inte prövningstillstånd hos 
MÖD, vilket innebär att MMD:s beslut står fast. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
MMD Nacka P 6702-18, detaljplan Örebro 
pos-neg-ej pt 
Dom den 10 juni 2019. Detaljplan för bostäder (blandat från villor till 
flerbostadshus), 30 hektar, nära en ledning med koncession. MMD tar fasta på att 
flera klaganden har  framhållit att detaljplanen tar i anspråk brukningsvärd 
jordbruksmark och bedömer att marken är lämpad för jordbruksproduktion och 
därmed är att anse som brukningsvärd. För att ianspråktagandet ska vara tillåtet med 
hänvisning till ett bostadsförsörjningsbehov måste kommunen göra en bedömning av 
möjligheten att lokalisera den tilltänkta bebyggelsen på annan plats. Detta framgår 
inte av planbeskrivningen och detaljplanen upphävs därför. Kommunen fick inte 
prövningstillstånd hos MÖD, vilket innebär att MMD:s beslut står fast. Detaljplanen 
är alltså upphävd.  
 
MMD Växjö P 1060-19, fhb Önsvala 3:16, Staffanstorp 
neg-neg-pos 
Dom den 31 maj 2019. Förhandsbesked för ett enbostadshus. MMD noterade, utan 
att värdera länsstyrelsens omfattande analys, att MÖD frånkänt småhustaxerade 
fastigheter deras jordbruksmarksvärde och fann sedan att då det inte förelåg hinder 
enligt 3:4 MB kunde fastigheten bebyggas, särskilt i beaktande av att nämnden i äldre 
beslut gett positift förhandsbesked. Fastighetsägaren hade också lyckats få till en 
fastighetsreglering och MMD anförde att då klagandena vidtagit förberedande 
åtgärder, såsom fastighetsbildning, får det vid en avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen anses orimligt om de allmänna intressena nu ska ha företräde.  
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MMD Växjö P 1136-19, fhb Arrarp Landskrona 
neg-neg-neg 
Dom den 21 maj 2019. Förhandsbesked för två enbostadshus på brukningsvärd 
jordbruksmark klass 10 samt riksintresse kulturmiljövård. Sökanden hade redan 
tidigare fått två beviljade avstyckningar och bygglov och sökte nu två till och det 
framgick av situationsplan att syftet var att därefter söka minst två ytterligare, således 
en, för byn, egeninitierad större utbyggnad och samlad exploatering med minst sex 
enbostadshus in från vägen i flera led, utan detaljplan i strid med översiktplan och ett 
flertal intressen. Enligt länsstyrelsen bedöms ett område för flera enbostadshus inte 
som en lucktomt. Länsstyrelsen fann efter ingående analys att det saknar 
avgörande betydelse hur den aktuella fastigheten är taxerad vid 
fastighetstaxeringen för bedömningen av jordbruksmark (Lst Skåne 403-665-2019, 
beslut 26 februari 2019). 
 
MMD Växjö P 774-19, fhb Arrarp Landskrona 
neg-neg-neg 
Dom den 21 maj 2019. Förhandsbesked för två enbostadshus. Se liknande avgörande 
P-1136-19 ovan som domstolen avgjorde samma dag. Även det gällde förhandsbesked 
på samma fastighet, med samma utgång. I denna dom (P 774-19) behandlades dock 
inte frågan om fastighetstaxeringens betydelse. (Lst Skåne 403-33928-18 beslut 11 
februari 2019). 
 
MMD Växjö P 4838-18, bygglov Skegrie, Trelleborgs kommun 
pos-neg-neg 
Dom den 9 jan 2019. Bygglov för kombinerad restaurang och växthus på 
jordbruksmark. Marken på den aktuella platsen ska anses som sådan brukningsvärd 
åkermark som endast får tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen. Det allmänna intresset att bevara jordbruksmarken i 
detta fall väger tyngre än det enskilda intresset att få bebygga marken. 
 
MMD Växjö P 1789-18, fhb Fuglie, Trelleborgs kommun 
pos-neg-neg 
Dom den 8 jan 2019. Förhandsbesked för två enbostadshus. Genom åtgärder är 
marken på platsen förberedd för byggnation, men MMD anser att det finns 
möjligheter att återställa den igen till tidigare skick. Marken bedöms utgöra 
brukningsvärd jordbruksmark och kan endast tas i anspråk för bebyggelse om det 
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse, vilket inte två enbostadshus 
är. 
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MMD Växjö P 846-18, fhb Lackalänga Kävlinge 
pos-neg-återförvisning (dock annan grund än jordbruksmark) se nytt beslut 
under lst 
Dom den 9 november 2018. Förhandsbesked gällande två enbostadshus. Nämnden 
lämnade positivt förhandsbesked med villkor om geoteknisk undersökning.  
Länsstyrelsen upphävde beslutet med hänvisning till jordbruksmark (klass 9) samt 
uttalade att dylikt villkor inte kan ställas inom ramen för ett positivt besked. 
Domstolen fann att marken inte utgjorde brukningsvärd jordbruksmark (se särskilt s. 
12 i domen) och att åtgärden inte skulle motverka ett rationellt jordbruk, bl.a. till 
följd av taxering, storlek och placering. Åtgärden stred inte heller mot ÖP. Även 
domstolen fann dock att ytterligare utredning kring markens lämplighet behövdes och 
återförvisade därför på denna grund. 
 
MMD Vänersborg P 2472-18, fhb Stenungsund 
neg-neg-neg-ej PT i MÖD  
Dom 31 augusti 2018. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på plats 
som bedöms vara bevarandevärd jordbruksmark. Rekommendationen i kommunens 
översiktsplan är att ianspråktagande av jordbruksmark bör undvikas. Fastigheten är 
taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 
 
MMD Östersund P 3009-17, fhb Krokom 
pos-pos-pos (med skiljaktig i MMD) 
Dom den 6 juli 2018. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastighet 
taxerad som småhusenhet. Det tekniska rådet som har skiljaktig mening skriver att all 
mark som utgör brukningsvärd jordbruksmark ska omfattas av skyddet i 3 kap. 4 § 
andra stycket miljöbalken, oavsett om den ingår i fastighet som taxerats som 
lantbruksenhet eller inte. Sedan skyddet för brukningsvärd jordbruksmark infördes i 
lagstiftningen har formerna för fastighetstaxeringen förändrats och prövningen blivit 
alltmer schablonmässig på grundval av de uppgifter fastighetsägarna lämnar i sina 
fastighetsdeklarationer. Hans allmänna intryck är att Skatteverkets granskning av 
deklarationsuppgifterna om markanvändningen sällan är så djupgående att det kan 
konstateras om den uppgivna markanvändningen inte stämmer med den faktiska. 
  
MMD Östersund P 1119-17, detaljplan för bostäder Klövsjö, Bergs kommun 
pos-neg  
Dom den 26 juni 2018. Fastigheten taxerad som specialenhet, reningsanläggning. 
Med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop. 
1985/86:3 s. 158). Som jordbruksmark räknas inte bara åkermark utan även 
kultiverad betesmark som har förbättrats genom röjning. Marken som tas i anspråk 
för detaljplanen ägs av kommunen och utgörs av 1,71 hektar åkermark enligt 
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planbeskrivningen. Marken utgör del av ett skifte som innehåller drygt 1,9 hektar 
åkermark och som arrenderas ut för jordbruksändamål. Åkermarken inom 
detaljplaneområdet utgör en del av det stora åkermarksområdet i byn. Det innebär att 
marken får anses utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Vad kommunen anfört om 
Jordbruksverkets klassificering av åkermarken i Klövsjö by ger inte anledning för 
domstolen att göra någon annan bedömning. Det är den pågående faktiska 
markanvändningen som avgör om marken ska klassificeras som 
jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Den typkod som en 
fastighet fått i fastighetstaxeringen avgör inte om marken ska klassificeras 
som jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 
 
MMD Nacka M 7546-16, nätkoncession Kristianstad 
pos-neg-neg (förklaring: Energimarknadsinspektionen beviljade nätkoncession, 
regeringen upphävde beslutet och återförvisade ärendet till 
Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning, varefter 
Energimarknadsinspektionen efter yttrande från Jordbruksverket avslog ansökan. 
MMD avslog ansökan.) 
Dom den 20 juni 2018. Luftledning över jordbruksmark. MMD menar att  det inte 
tillräckligt visats att markkabeldragning inte är möjlig. MMD anser att det är ett mer 
långsiktigt säkerställande av tillgången till jordbruksmark. Jordbruksverket har avgett 
yttrande som anger att det i möjligaste mån måste undvikas att införa nya 
brukningshinder för jordbruksmarken. 
 
MMD Växjö P 1550-17, Bröda, Helsingborgs stad 
pos-neg-neg-ej PT i MÖD  
Dom 8 maj 2018. Domstolen avslår överklagandet (upphävandebeslutet från 
länsstyrelsen står sig). Domstolen (som inhämtat yttrande från Jordbruksverket) 
lägger, även om uppgifter om att marken är olämplig att bruka, vikten vid att viss del 
av den mark som är tilltänkt för byggnation brukats och utgör aktiv jordbruksmark. 
Att uppföra ett enbostadshus utgör inte ett väsentlig samhällsintresse. Intressant att 
notera är även att två ledamöter i rätten (dock inte jurister) är skiljaktiga och anser att 
positivt förhandsbesked ska ges. Markklass 8.  Lst bedömde som underinstans 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”.  
 
MMD Växjö P 3293-17, Svalövs kommun 
pos- återförvisning-neg  
Dom den 16 januari 2018. Nybyggnad av enbostadshus i skogsbruksområde med 
anslutande jordbruksfält. Lst konstaterade att nämnden inte tagit ställning till platsens 



 

   PM 13(24) 

  
  

    

 

 

 

lämplighet utifrån 3:4 MB och att motiveringen brast i detta avseende, därför 
återförvisades. MMD håller med länsstyrelsen. 
 
MMD Växjö P 3275-17, Kyrkoby, Staffanstorps kommun 
pos-neg-neg  
Dom den 2 januari 2018. 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). MMD ansåg att byggnationen i och för sig inte stred mot 
ÖP men domstolen gjorde samma bedömning som lst beträffande jordbruksmarkens 
betydelse och att den uppsätter hinder för byggnation. Överklagandet avslogs därför. 
 
MMD Växjö P 2399-17, Svedala kommun 
pos-neg-pos 
Dom den 7 november 2017. Förhandsbesked för nytt enbostadshus. Domstolen kom 
fram till att marken utgjorde jordbruksmark men att det inte finns någon visuell 
koppling till annan jordbruksmark och att föreslagen placering är omgärdad med 
bostadsfastigheter. Med tanke på omgivande bostadshus kan marken inte heller anses 
lämplig för djurhållning, något som väcktes i Jordbruksverkets yttrande i mål P 4087-
15.  
 
MMD Växjö P 2235-17, Eslövs kommun 
pos-neg-neg  
Dom den 19 oktober 2017. Intressant eftersom det inte rör sig om just enbostadshus, 
utan en verksamhet. Domen berör huruvida nya arbetstillfällen skapas. Dessutom 
bedöms att marken är jordbruksmark med hög bördighet och därför brukningsvärd. 
 
MMD Växjö P 3853-17, Glumslöv Landskrona kommun 
pos-neg-neg 
Dom den 18 oktober 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 utgick därför 
från att det rörde sig om brukningsvärd jordbruksmark. Domstolen vänder på det och 
konstaterar först att det rör sig om brukningsvärd jordbrksmark och sen att 
användningen inte är förenlig med ÖP. Tvärtom än i annan dom, jfr Baronhouse 
MÖD P 4087-15.  
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MMD Nacka P 1436-17, detaljplan Säby Södertälje kommun 
pos-neg  
Dom den 18 oktober 2017. Detaljplan för konferens och konsthall. Målet gäller 
ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark för uppförande av konferenscenter 
och konsthall, med tillhörande park- och parkeringsytor. Dessa verksamheter kan 
förvisso vara av intresse för kommunen i form av arbetstillfällen och ökad 
besöksnäring. De kan dock enligt mark- och miljödomstolens mening inte anses vara 
sådana väsentliga samhällsintressen som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken.   
 
MMD Växjö P 423-17, Östra Göinge kommun 
pos-neg-neg  
Dom den 3 oktober 2017. Förhandsbesked enbostadshus och garage. Frågan om 
brukningsvärd jordbruksmark har aktualiserats först i denna prövning hos domstolen 
och inte berörts vare sig av tidigare instanser eller i tidigare prövning av samma åtgärd 
inom samma fastighet. Att märka är också att domstolen, som genomfört syn, beaktar 
att marken idag nyttjas för jordbruk, vilket per definition innebär att den är att anse 
som brukningsvärd. 
 
MMD Växjö P 201-17, 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. 
Domstolen fann bebyggelsen olämplig redan till följd av jordbruksmarken. 
Brukningsvärd jordbruksmark, trots vad sökanden uppgett om markens 
brukningshistoria. 
 
MMD Växjö P 2607-17, Bjärshög, 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). 
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Samma placering samt utformning prövad tidigare med samma utfall. MMD 
instämde. 
 
MMD Växjö P 2401-17, Skurups kommun 
pos-pos-pos-ej PT 
Dom den 13 juni 2017, förhandsbesked för nytt enbostadshus på klass 9mark. 
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 Växjö P 838-17, Igelösa, 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 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 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 
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. 
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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. 
 
 
 
Lst beslut som eventuellt är på väg till MMD… 
 

Lst Skåne Dnr 403-35764-2019, fhb Stenestad Svalöv. 
pos-neg  
Beslut 19 december 2019. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på jordbruksmark. Ärende som återförvisats till nämnden av MMD en 
gång för prövning av om fastighetens omtaxering till småhus påverkar beslutet om 
förhandsbesked, vilket besvarats nekande av lst. Förhandsbeskedet upphävs 
återigen av lst då det inte visats att ett eventuellt behov inte skulle kunna tillgodoses 
genom att annan mark tas i anspråk samt att ett enstaka bostadshus inte tillgodoser 
ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. 
 
 
Lst Skåne Dnr 403-36885-2019, fhb Lackalänga Kävlinge Se MMD P 846-18. 
pos-pos  
Beslut 13 december 2019. Positivt förhandsbesked på fastighet omfattande 1 hektar 
upphävdes av länsstyrelsen bl.a. eftersom marken avsåg jordbruksmark av hög 
bördighet, klass 9. MMD upphävde underliggande beslut och visade ärendet åter till 
nämnden för utredning av markföroreningar, och ansåg även att det inte var fråga 
om brukningsvärd jordbruksmark. Vid sin överprövning anförde länsstyrelsen bl.a. 
att det är markens kvalitet i sig som skall bedömas och att den kan brukas med 
angränsande mark, på i det här faller många hektar, varför fastighetens storlek 
saknar betydelse. Att marken legat i legat i träda länge saknar också betydelse. 
Fastigheten var visserligen bevuxen med tovigt gräs, men odlingsmässigt var det 
enligt länsstyrelsens lantbruksexpertis inga problem, utan det är bara att plöja ner 
det. Med hänsyn till att MÖD har funnit jordbruksmark av klass 1 som 
brukningsvärd var utrymmet för att frånkänna jordbruksmark dess 
brukningsvärdhet mycket litet. Länsstyrelsens resonemang mynnade ut i att 
jordbruksmarken var brukningsvärd, men eftersom MMD redan bedömt att fråga 
ändå inte skulle vara om brukningsvärd jordbruksmark fann länsstyrelsen inte skäl 
att upphäva förhandsbeskedet. 
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Lst Skåne Dnr 403-22561-2019, fhb enbostadshus Båstad  
Ej överklagat sista datum att överklaga 2019-10-04 
neg-neg  
Beslut 30 augusti 2019. Negativt fhb för enbostadshus fritt i jordbrukslandskap. 
Brukningsvärd jordbruksmark klass 8. I strid med intentioner i ÖP att nya byggnader 
ska undvikas i öppna landskap och söka stöd i större vegetationspartier eller placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse för att bevara landskapets öppenhet och särdrag. 
Fastigheten taxerad som småhusenhet, antagligen eftersom det finns en 
bostadsbyggnad i norra hörnet på fastigheten som bebos av sökanden. Taxeringen 
saknar dock betydelse. Länsstyrelsen hänvisade till att prövningen i fråga om 
förhandsbesked och bygglov sker enligt PBL och miljöbalken och inte 
fastighetstaxeringslagen som har helt andra prövningsrekvisit och syften än den som 
gäller för ansökningar om förhandsbesked och bygglov. Regleringen innebär att det är 
de bestämmelser som reglerar byggande som ska tillämpas vid bygglovsprövningen. 
Ett fastighetstaxeringsbeslut har följaktligen inte någon bindande verkan vid 
bygglovsprövningen (jfr. MÖD den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18). Enligt 
länsstyrelsen var rekvisiten i 3 kap. 4 § miljöbalken för bebyggande inte uppfyllda. 
Vidare stred ansökan mot ÖP. Klaganden hade invänt att det på angränsande fastighet 
har nyligen uppförts ett nytt bostadshus och ytterligare ett kommer byggas inom kort. 
Länsstyrelsen noterade vid platsbesök byggnaden och att den inte uppfyller de 
intentioner om placering som kommunen dokumenterat i översiktsplanen. Vidare 
kunde konstateras att det i beslutet om förhandsbesked från år 2014 för den 
fastigheten inte beaktats att marken utgör jordbruksmark och rekvisiten i 3 kap. 4 § 
miljöbalken har åsidosatts, varför det beslutet enligt länsstyrelses notering sannolikt 
inte hade bestått om det överklagats. I varje fall kunde det bygget inte tas till stöd för 
nu lovsökt åtgärd.  
 
Lst Skåne Dnr 403-16562-2019, fhb enbostadshus Lomma Ej överklagat, sista 
datum att överklaga 2019-07-27 
neg-neg  
Beslut 3 juli 2019. Negativt fhb för enbostadshus ute på en åker fritt i 
jordbrukslandskap utan samband med annan bebyggelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark klass 10. Beslut 3 juli 2019. Länsstyrelsen fann i ärendet i likhet med 
kommunen att rekvisiten i 3 kap. 4 § MB för ett bebyggande av denna mark inte var 
uppfyllda i ärendet. Länsstyrelsen anförde även bl.a. att det är av stor vikt att lagens 
rekvisit behandlas seriöst, och behandlas över huvud taget och noterade att 
Jordbruksverket i rapporten 2013:35, ”Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken 
i kommunernas fysiska planering” har funnit att jordbruksmark exploateras idag utan 
de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver och att resonemang och 
avvägningar kring huruvida exploaterande intressen verkligen kan sägas vara väsentliga 
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samhällsintressen och avvägningar av alternativa lokaliseringar ofta saknas, samt att 
bara 2 av 30 granskade översiktsplaner bedömdes följa lagstiftningens intentioner. – 
Eftersom fastigheten trots att den omfattar 2 ha brukad mark taxerats som småhus 
anförde länsstyrelsen återigen att frågan om taxeringen saknar betydelse, och 
förtydligade med hänsyn till MÖD:s avgörande från november 2018 att även om 
begreppet jordbruksmark i 3:4 MB visserligen kan ha samma ursprung, dvs. ifrån 
själva skötsellagen som sådan, har den dock inte samma innebörd som i 12:7 MB, 
eftersom begreppet i 3:4 MB är hämtat från en annan bestämmelse i skötsellagen (3 §) 
än den i 12:7 MB (1-2 §§). 
 
Lst Skåne 403-15654-2019/403-15672-2019, bygglov fem radhus på Ven, 
Landskrona  
överklagat 27 mars 2019 Avvisande dom 24 mars 2019 MMD P 1519-19 samt P 
1550-19 avvisat överklagande av företrädare för naturskyddsförening som ju 
vunnit ärendet 
pos-neg  
Beslut 2 juli 2019. Bygglov för fem radhus i två längor relativt fritt i 
jordbrukslandskap mellan två gamla gårdar på brukningsvärd jordbruksmark klass 10. 
Det finns en aktiv efterfrågan på jordbruksmarken. Det har inte gjorts gällande att det 
skulle behövas fler bostadshus som sådana på Ven, men från klagandena har gjorts 
gällande att det finns behov av att fler åretruntbostäder, medan de aktuella radhusen 
på ca 80 kvm antas avse fritidsboende. Enligt områdesbestämmelserna för Ven har 
sedan år 1910 en kontinuerlig avfolkning med i genomsnitt 15 personer per år ägt 
rum. Även om områdesbestämmelserna är från 1990-talet saknas det helt uppgifter 
som skulle visa på en annan bild idag vad gäller permanentboende och ett 
samhällsbehov av fler bostäder, särskilt fritidsbostäder på ön. Men oavsett finns annan 
lämpligare placering närmare sammanhållen bebyggelse intill befintlig 
bebyggelsestruktur och befintligt vägsystem. Det fanns en rad ytterligare invändningar 
mot ansökningarna även av interna kommunala instanser; bl.a. hade anförts att tätt 
sammanbyggda radhus av modernt snitt avviker från Vens byggnadsstil och att sökta 
radhus upplevs som främmande och med en hög exploateringsgrad jämfört med den 
omgivande bebyggelsen. 

 
Lst Skåne 403-13487-2019, fhb Västra Torp, Trelleborg överklagat 2019-06-05 
neg-neg  
Beslut 24 maj 2019. Förhandsbesked för ytterligare ett enbostadshus på 
brukningsvärd jordbruksmark klass 10. Det hade tidigare godtagits ett enbostadshus 
och sökanden ville nu söka för ytterligare ett, men det har lämnats en rad negativa 
förhandsbesked för ett till fyra enbostadshus på fastigheten, som överprövats utan 
ändring, varav två av mark- och miljödomstolen (den 11 februari 2014 i mål nr P 
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4153-13 och den 13 februari 2018 i mål nr P 577-18). Det fanns en rad skäl mot 
ansökan, såsom att området som ansökan avser inte låg i anslutning till en by eller 
sammanhållen bebyggelse i kollektivtrafiknära zoner och med sitt indragna läge från 
byavägen bröt mot den småskaliga bebyggelsestrukturen med byggnader orienterade 
utmed vägen. Det gjordes en relativt vanlig invändning om att marken var 
svårbrukad, men länsstyrelsen anförde att det inte måste handla om åkermark under 
plog utan även betesmark och att vad som anförts om svårigheten att bruka marken är 
var belagt, samt att brukningsbarhet inte heller kan bedömas i förhållande till endast 
vissa typer av jordbruk. En invändning om en planerad, men ännu inte påbörjad, 
solcellsanläggning på angränsande fastighet saknade betydelse för ärendet. 
Länsstyrelsen fann avslutningsvis på sedvanliga skäl att den omständigheten att 
fastigheten var taxerad som småhusenhet saknade betydelse i ärendet.  
 
Lst Skåne 403-4764-2019, fhb Fru Alstad, Trelleborg EJ överklagat sista datum 
att överklaga var 2019-05-22  
neg-neg  
Beslut 17 april 2019. Förhandsbesked för ytterligare ett enbostadshus på 
brukningsvärd jordbruksmark klass 9. Enligt länsstyrelsen saknar det avgörande 
betydelse hur en fastighet är taxerad vid fastighetstaxeringen för bedömningen av 
jordbruksmark. Länsstyrelsen har här gjort samma ingående analys och bedömning 
som i flera tidigare avgöranden i taxeringsfrågan. I sak hade klaganden redan förut fått 
ett positivt förhandsbesked för utbyggnad, inte längs byvägen, utan från den ut på 
jordbruksmark. Det förhandsbeskedet överklagades inte. Detta ärende avsåg nytt 
förhandsbesked för ytterligare utbyggnad längre ut från vägen och ut på 
jordbruksmark. Nämnden hade nekat med hänvisning till ny ÖP och starkare betoning 
på jordbruksmark. Länsstyrelsen instämde efter platsbesök i nämndens skäl fullt ut. 
 
 
 
Solcellsanläggningar på jordbruksmark 
 
MMD Växjö P 5029-17, fhb solcellsanläggning Trelleborg 
neg-neg-ej lovplikt 
Dom den 15 maj 2018. Förhandsbesked för solcellsanläggning belägen på 
jordbruksmark. Endast tillhörande teknikbod anses vara lovpliktig. 
 
MÖD P 5460-18, fhb solcellsanläggning Trelleborg 
neg-neg-ej lovplikt-ej pt 
Dom den 11 september 2018. Beslut att ej ge pt fastställer MMD:s avgörande. 
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Lagreglering 
 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden  
 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
 3. uppfyller de krav som anges i 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser.  
 
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas.  
 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  
 
Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), MB, ska mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Enligt 3 kap. 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 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. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
____________________    
 
Kort om rättsläget 
 
Generellt 
 
Såsom angetts ovan är enligt 3 kap. 4 § MB jord- och skogsbruk av nationell 
betydelse. Paragrafen har flera led. För att kunna bebygga brukningsvärd 
jordbruksmark måste flera rekvisit vara uppfyllda. Först ska det handla om 
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jordbruksmark som är brukningsvärd. Att mark kanske ligger i träda, att någon 
enskild ägare eller nyttjare inte lyckats få ekonomi i en gröda eller att det för stunden 
inte finns någon efterfrågan på marken från jordbrukare saknar betydelse. Att en 
markbit kanske inte anses rationell att bruka för någon som bara arbetar med stora 
maskiner behöver inte påverka möjligheten att nyttja marken för beta eller för 
småskalig verksamhet. Inte heller klassningen eller påstådd låg bördighet är avgörande 
(se bl.a. MÖD dom den 3 februari 2017, mål nr P 4848-16, vari negativt 
förhandsbesked fastställts på mark klass 1). Jordbruksmark med högre än klass 4-5 
förekommer endast undantagvis utanför Skåne och Halland så den övervägande delen 
av jordbruksmark i landet som odlas är klass 1-4 (se karta sist i sammanställningen), så 
en motivering av bebyggande av mark bara utifrån att den håller lägre klassning är inte 
gångbar. Att jordbruksmark överhuvudtaget inte används för jordbruk eller bete 
saknar också betydelse utan det avgörande är om marken är brukningsvärd för detta.  
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, med vilket avses 
större gemensamma lösningar än bara enstaka enbostadshus.  
 
Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i 
bredare bemärkelse, att kunna lokalisera en samling bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och att 
säkerställa viktiga rekreationsintressen (se bl.a. prop. 1985/86:3 s. 53).  
 
Om ett sådant samhällsintresse, som också är väsentligt, skulle anses föreligga, krävs 
för bebyggande av jordbruksmark att det väsentliga samhällsintresset inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk.  
 
Dessa rekvisit måste alltså behandlas och anses vara uppfyllda för att bygglov på 
jordbruksmark ska kunna beviljas. I princip är det inte möjligt att bevilja bygglov utan 
att rekvisiten uppfyllts. De rättsfall där bygglov beviljats utan att rekvisiten behandlats 
och uppfyllts har oklar räckvidd.   
 
Taxeringens betydelse 
 
MÖD har i november 2018 uttalat att jordbruksmark som var taxerad som småhus 
inte utgjorde jordbruksmark utifrån taxeringen (MÖD den 7 november 2018 i mål nr 
P 10815-17 respektive P 11097-17, se dock två andra avgöranden med intressanta 
uttalandeen i Mark- och miljödomstolen i Östersund den 26 juni 2018 (mål nr P 
1119-17) och den 6 juli 2018 (mål nr P 3009-17). Motiveringen i MÖD baserar sig 
väsentligen på dels ett lagmotiv till 2 kap. 4 § i den nu upphävda lagen (1987:12) om 
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hushållning med naturresurser som motsvarar 3 kap. 4 § miljöbalken (prop. 
1985/86:3 s. 158), dels 12 kap. 7 § miljöbalken. Utan att ge plats för hela 
resonemanget i en fördjupad analys som länsstyrelsen utvecklat i ett flertal beslut 
(exempelvis den 2019-07-02 i dnr 403-15654-2019 och 403-15672-2019) kan 
konstateras att den första punkten i princip avser en tillämpning av 12 kap. 7 § 
miljöbalken på 3 kap. 4 § miljöbalken, vilket inte lagligen kan ske då 12 kap. 7 § 
miljöbalken är tillämplig på uteslutande 12 kap. 8-9 §§ miljöbalken. Att som MÖD 
gör hävda att begreppet jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken har samma ursprung 
och innebörd som i 12 kap. 7 § miljöbalken är inte riktigt, eftersom begreppet 
jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken visserligen kan ha samma ursprung, dvs. ifrån 
själva skötsellagen som sådan, men inte samma innebörd som i 12 kap. 7 § miljöbalken, 
eftersom begreppet i 3 kap. 4 § miljöbalken är hämtat från en annan bestämmelse i 
skötsellagen (3 §) än den i 12 kap. 7 § miljöbalken (1-2 §§). Med hänsyn till att 3 kap. 
4 § miljöbalken respektive 12 kap. 7 § miljöbalken har sitt ursprung i helt olika 
bestämmelser med helt olika syften och innebörd har de alltså inte samma innebörd 
och kan inte lagligen jämställas.  
 
Vidare är det riktigt att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken delvis motsvarar 2 kap. 
4 § i den nu upphävda lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser 
(naturresurslagen). I specialmotiveringen till bestämmelsen i naturresurslagen anges 
(prop. 1985/86:3 s. 158) att det ”skall med brukningssvärd jordbruksmark avses 
mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Begreppet har således samma innebörd som enligt lagen 
(1979:425) om skötsel av jordbruksmark” [länsstyrelsens markering]. – Att märka är 
dock att ordvalet i den andra meningen (”således”) hänvisar till definitionen i 
meningen före, i vilken finns endast en definition av vad som gör en jordbruksmark 
brukningsvärd. Att det i specialmotiveringen hänvisas till skötsellagen beror således 
bara på att den här upprepade, och för naturresurslagen relevanta, definitionen av vad 
som gör jordbruksmark ”brukningsvärd” (”läge, beskaffenhet etc”) fanns redan i 3 § 
skötsellagen, som är den bestämmelse som fördes över till naturresurslagen och som 
lagstiftaren hade anledning att kommentera i specialmotiveringen.  
 
Därutöver kan noteras att om man gör en bedömning av jordbruksmark enligt 3 kap. 
4 § miljöbalken beroende av en taxering enligt annan lagstiftning, får det inte avsedda 
konsekvenser. Vid en omtaxering av jordbruksmark till småhusenhet sker inte någon 
bedömning av det lämpliga i att ändra jordbruksmark till annat ändamål, och 
detsamma gäller avstyckning enligt fastighetsbildningslagen eftersom det i rekvisiten 
för en fastighetsbildning inte ingår något av de i 3 kap. 4 § miljöbalken stadgade 
lämplighetsprövningarna. Vare sig Skatteverket eller Lantmäteriet beaktar alltså 
jordbruksmarkens värde, och lämpligheten av sökt omtaxering respektive 
avstyckning. Om frågan om jordbruksmark görs beroende av fastighetstaxering blir 
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konsekvensen att den som vill bebygga jordbruksmark kan omtaxera och stycka av en 
fastighet och på så sätt kringgå prövningen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, vilket vid en 
upprepningseffekt gör skyddet för jordbruksmark obefintligt, något som inte varit 
lagstiftarens avsikt. 
 
Frågan är av synnerligen stor betydelse i flera avseenden och kräver en förnyad och 
fördjupad analys. Den rimliga vägen är därvid att jordbruksmarkens karaktär bedöms 
utifrån faktiska omständigheter och potential. MÖD kan också möjligen tolkas ha 
försökt nyansera sig i den riktningen i MÖD den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18 där 
MÖD uttalade att ett vid fastighetsbildning angivet lämpligt ändamål för en fastighet 
inte är avgörande för en prövning enligt PBL, eftersom det är olika prövningar enligt 
olika lagar: ”Regleringen innebär att det är de bestämmelser som reglerar byggande 
som ska tillämpas vid bygglovsprövningen. Ett fastighetsbildningsbeslut kan 
visserligen syfta till en viss markanvändning men ett sådant beslut har inte någon 
bindande verkan vid bygglovsprövningen. Byggnadsnämnden har därför inte varit 
bunden av fastighetsbildningsmyndighetens bedömning av fastigheten”. 
 
 
 
 
Not: Denna sammanställning utgör en löpande förd förteckning framtagen vid 
Länsstyrelsen Skåne som ett arbetsmaterial. Gjorda noteringar gör inte anspråk på 
fullständighet och utgör inte något officiellt ställningstagande i någon fråga.  
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Källa: Jordbruksverket, Gradering av åkermark: Jordbruket i siffror. Klassning från 
år 1971.  
 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-
finns-klass-10-jordarna/ 
 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-finns-klass-10-jordarna/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-finns-klass-10-jordarna/
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