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§ 52
Svar på motion (MP) om markexploatering (KS 2020.281)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande.
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) lämnar in följande yttrande: Frågan om markanvändning vid exploatering 
av skogs- och jordbruksmark är en mycket komplex fråga med många olika intressen som 
måste värderas och sammanvägas vid varje exploatering utifrån platsens unika förutsättningar 
och värden. Att i ett enskilt motionssvar besluta om en ev. ny planeringsinriktning som kan ha 
mycket stor inverkan på kommunens framtida utveckling är inte lämpligt då det finns andra 
viktiga intressen att också ta hänsyn till. Vi ser hellre att detta hanteras i samband med när 
översiktsplanen ska aktualiseras och t.ex. genom ”jordbruks-FÖP/TÖP”.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-10-12 en motion om att Vallentuna kommun gör en analys och plan 
för att exploatera mark utifrån Jordbruksverkets förslag om alternativa sätt att exploatera mark 
vid ny samhällsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan med denna fråga 
och uppfyller kraven i 3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) genom bland annat planeringsinriktning 
och utgångspunkter för jord- och skogsbruk i kommunens översiktsplan. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver detta även vägledning och stöd för 
avvägningar kopplat till exploatering av jordbruksmark eller skogsmark i form av bland annat 
grönstrukturplan, miljö- och klimatstrategi, RUFS 2050 samt vägledningar från statliga 
myndigheter såsom Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. De alternativa sätt för 
exploatering som motionen hänvisar till är redan idag en del av kommunens 
planeringsprocess i form av ställningstaganden i bland annat fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner. Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage under mark, förtätning av 
bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en del av helheten vid utveckling av 
tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, kollektivtrafiknära lägen. I Vallentunas framtida 
tätort finns det enligt gällande översiktsplan behov av att bygga både inåt och utåt för en 
sammanhängande tätortsutveckling där tätorten möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till 
jordbruksmark är i detta sammanhang en viktig aspekt som behöver samspela med hänsyn till 
skogsmark, naturvärden, kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, kommunikation, 
mötesplatser, grönområden och kommunal service. Eftersom vägledningar kring fysisk 
planering och jordbruksmark löpande publiceras samt uppdateras ser 
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samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt uppdrag att implementera 
Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de arbetssätt som verktyget beskriver i 
sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 komma nytt vägledande planeringsunderlag 
för jordbruksmark från Länsstyrelsen och Region Stockholm som ytterligare stöd och 
förtydligande av miljöbalkens krav samt prejudicerande domar.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen 
besvarad.
 
Bengt-Åke Grip (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Nicklas Steorns (MP), Jerri Bergströms (S) och 
Bengt Åke Grips (M) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Bengt-Åke Grips (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §43  Svar på motion (MP) om markexploatering
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-02, svar på motion (MP) om markexploatering
 Motion (MP) om markexploatering
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§ 43
Svar på motion (MP) om markexploatering (KS 2020.281)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-10-12 en motion om att Vallentuna kommun gör en analys och plan 
för att exploatera mark utifrån Jordbruksverkets förslag om alternativa sätt att exploatera mark 
vid ny samhällsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan med denna fråga 
och uppfyller kraven i 3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) genom bland annat planeringsinriktning 
och utgångspunkter för jord- och skogsbruk i kommunens översiktsplan. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver detta även vägledning och stöd för 
avvägningar kopplat till exploatering av jordbruksmark eller skogsmark i form av bland annat 
grönstrukturplan, miljö- och klimatstrategi, RUFS 2050 samt vägledningar från statliga 
myndigheter såsom Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. De alternativa sätt för 
exploatering som motionen hänvisar till är redan idag en del av kommunens 
planeringsprocess i form av ställningstaganden i bland annat fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner. Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage under mark, förtätning av 
bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en del av helheten vid utveckling av 
tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, kollektivtrafiknära lägen. I Vallentunas framtida 
tätort finns det enligt gällande översiktsplan behov av att bygga både inåt och utåt för en 
sammanhängande tätortsutveckling där tätorten möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till 
jordbruksmark är i detta sammanhang en viktig aspekt som behöver samspela med hänsyn till 
skogsmark, naturvärden, kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, kommunikation, 
mötesplatser, grönområden och kommunal service. Eftersom vägledningar kring fysisk 
planering och jordbruksmark löpande publiceras samt uppdateras ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt uppdrag att implementera 
Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de arbetssätt som verktyget beskriver i 
sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 komma nytt vägledande planeringsunderlag 
för jordbruksmark från Länsstyrelsen och Region Stockholm som ytterligare stöd och 
förtydligande av miljöbalkens krav samt prejudicerande domar.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-02, svar på motion (MP) om markexploatering
 Motion (MP) om markexploatering
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om 
markexploatering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet väckte 2020-10-12 en motion om att Vallentuna kommun gör en analys 
och plan för att exploatera mark utifrån Jordbruksverkets förslag om alternativa sätt 
att exploatera mark vid ny samhällsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar redan med denna fråga och uppfyller kraven i 3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) 
genom bland annat planeringsinriktning och utgångspunkter för jord- och skogsbruk 
i kommunens översiktsplan. Inom samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver 
detta även vägledning och stöd för avvägningar kopplat till exploatering av 
jordbruksmark eller skogsmark i form av bland annat grönstrukturplan, miljö- och 
klimatstrategi, RUFS 2050 samt vägledningar från statliga myndigheter såsom 
Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. De alternativa sätt för exploatering 
som motionen hänvisar till är redan idag en del av kommunens planeringsprocess i 
form av ställningstaganden i bland annat fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. 
Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage under mark, förtätning av 
bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en del av helheten vid 
utveckling av tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, kollektivtrafiknära lägen. 
I Vallentunas framtida tätort finns det enligt gällande översiktsplan behov av att 
bygga både inåt och utåt för en sammanhängande tätortsutveckling där tätorten 
möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till jordbruksmark är i detta sammanhang 
en viktig aspekt som behöver samspela med hänsyn till skogsmark, naturvärden, 
kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, kommunikation, mötesplatser, 
grönområden och kommunal service. Eftersom vägledningar kring fysisk planering 
och jordbruksmark löpande publiceras samt uppdateras ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt uppdrag att implementera 
Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de arbetssätt som verktyget 
beskriver i sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 komma nytt vägledande 
planeringsunderlag för jordbruksmark från Länsstyrelsen och Region Stockholm som 
ytterligare stöd och förtydligande av miljöbalkens krav samt prejudicerande domar.

Bakgrund
I motionen daterad 2020-10-12 föreslås följande, i stort kopplat till publikationen av 
Jordbruksverket och SLU från 2015 – ”Kommunens arbete med jordbruksmarkens 
värden – ett stödverktyg”:
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 Vallentuna kommun gör en analys och plan för att exploatera mark utifrån 
Jordbruksverkets förslag och därmed i största möjliga mån undvika att 
exploatera skogs- och jordbruksmark.

 Kommunen implementerar de förslag som Jordbruksverket lagt fram vad 
gäller alternativa sätt att exploatera mark, samt även deras verktyg när mark 
ska exploateras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan med denna fråga och uppfyller kraven i 
3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) genom bland annat planeringsinriktning och 
utgångspunkter för jord- och skogsbruk i kommunens översiktsplan. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver detta även vägledning och stöd för 
avvägningar kopplat till exploatering av jordbruksmark eller skogsmark i form av 
bland annat grönstrukturplan, miljö- och klimatstrategi, RUFS 2050 samt 
vägledningar från statliga myndigheter såsom Boverket, Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket m.fl. 

I samband med framtagande av översiktsplanen samt efterföljande fördjupade 
översiktsplaner får utpekande av bebyggelse på brukningsvärd jordbruksmark endast 
ske om bebyggelse på platsen är av stor samhällsbetydelse. Följande 
planeringsinriktning tillhörande översiktsplanen har formulerats med stöd av 
publikationer från Jordbruksverket:

 Ny bebyggelse ska inte försvåra en rationell jordbruksdrift och möjlighet att 
upprätthålla ett öppet odlingslandskap i anslutning till tätortsområdena.

 Brukningsvärd jordbruksmark ska endast tas i anspråk för bebyggelse om en 
bebyggelseutveckling på platsen har en stor samhällsbetydelse och det inte 
finns något annat rimligt alternativ i närområdet. Vid bedömning av 
samhällsbetydelse ingår att identifiera brister och tillgångar i närområdet och 
bedöma förutsättningar för en hållbar utveckling. Förbättras 
förutsättningarna för kollektivtrafik, tillför utvecklingen kvaliteter för 
helheten som exempelvis lokalt serviceutbud eller mötesplatser.

De alternativa sätt för exploatering som motionen hänvisar till är redan idag en del av 
kommunens planeringsprocess i form av ställningstaganden i bland annat fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner. Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage 
under mark, förtätning av bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en 
del av helheten vid utveckling av tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, 
kollektivtrafiknära lägen. I Vallentunas framtida tätort finns det enligt gällande 
översiktsplan behov av att bygga både inåt och utåt för en sammanhängande 
tätortsutveckling där tätorten möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till 
jordbruksmark är i detta sammanhang en viktig aspekt som behöver samspela med 
hänsyn till skogsmark, naturvärden, kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, 
kommunikation, mötesplatser, grönområden och kommunal service. 
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Eftersom vägledningar kring fysisk planering och jordbruksmark löpande publiceras 
samt uppdateras ser samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt 
uppdrag att implementera Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de 
arbetssätt som verktyget beskriver i sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 
komma nytt vägledande planeringsunderlag för jordbruksmark från Länsstyrelsen 
och Region Stockholm som ytterligare stöd och förtydligande av miljöbalkens krav 
samt prejudicerande domar. De delar av stödverktyget från 2015 som är av mervärde 
och relevans för en vidare utveckling av kommunens befintliga hantering kring 3 kap. 
4 § MB kan dock ingå i samhällsbyggnadsförvaltningens kontinuerliga interna 
utvecklingsarbete, tillsammans med underlag från andra relevanta vägledningar, 
planeringsunderlag och styrdokument.  

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Björn Stafbom Johanna Attlerud
Samhällsbyggnadschef Stabschef

Expedieras till:
Akten
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