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Lundaförslag - Bygg inte på produktiv jordbruksmark
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Ett Lundaförslag inkom 2021-12-01 om att inte låta bördig jord (8–
10) transformeras till bostäder och/eller industrimark. Bakgrunden
är att vårt land är oerhört importberoende av de flesta livsmedel och
att självförsörjningsgraden minskat kraftigt under de senaste 30
åren.
Stadsbyggnadskontoret betonar att bevarande av jordbruksmarken, i
enlighet med förslagsställarens intentioner, har hög prioritet i
kommunens fysiska planering. Detta beskrivs i gällande
översiktsplan (ÖP 2018), i kommunens program för ekologisk
hållbarhet (LundaEko), i kommunens Utbyggnadsplan samt i
kommunstyrelsen direktiv till pågående revidering av
översiktsplanen (ÖP 2018).

Underlag för beslutet



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16
Lundaförslag 2021-12-01 ”Bygg inte på produktiv
jordbruksmark”

Ärendet
Bakgrund
Ett Lundaförslag inkom 2021-12-01 om att inte låta bördig jord (8–
10) transformeras till bostäder och/eller industrimark. Bakgrunden
till förslaget är att vårt land är oerhört importberoende av de flesta
livsmedel och att självförsörjningsgraden minskat kraftigt under de
senaste 30 åren.
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Föredragning
Gällande översiktsplan för Lunds kommun (ÖP 2018) liksom
kommunens program för ekologisk hållbarhet (LundaEko 2021–
2030) betonar, precis som förslagsställaren, att den odlingsbara
jordbruksmarken är värdefull och måste skyddas så långt det är
möjligt för att säkerställa resurser för framtida
livsmedelsproduktion. Ett av de övergripande målen i
översiktsplanen slår tydligt fast att kommunen främst ska växa
genom förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv
bebyggelsestruktur och att jordbruksmarken så långt som möjligt
ska bevaras.
Utbyggnadsplan 2030, nyligen antagen av kommunstyrelsen (202205-04) är en prioritering av gällande översiktsplan och pekar ut
utbyggnaden i kommunen med sikte på det byggda Lund 2030. Även
här, kopplat till kommunens utbyggnad fram till 2030, är bevarande
av jordbruksmark en central utgångspunkt. Utbyggnadsplanens
prioritering innebär en tydlig hushållning med jordbruksmark i
förhållande till den samlade utbyggnad som anges i översiktsplanen
Ett arbete med revidering av gällande översiktsplan har påbörjats. I
september 2021 beslutade kommunstyrelsen om direktiv för detta
arbete. Kommunstyrelsen slog då också fast att bevarandet av
jordbruksmarken även fortsättningsvis ska vara en prioritering i
kommunens fysiska planering.

Beredning
Ärendet har beretts av strukturavdelningen på
stadsbyggnadskontoret i Lund.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef

Johan Lindström
Samhällsplanerare
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Förslagsställaren
För kännedom:
Medborgarcenter
Kommunfullmäktige

