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Samrådsyttrande över detaljplan för utvidgning av Botkyrka
kyrkogård, Eriksberg 2:9 m.fl. Plannummer 52-83
BAKGRUND
Detaljplanen innebär att högvärdig jordbruksmark, i första hand på fastigheten Eriksberg 2:27,
tas i anspråk att anlägga en ny kyrkogård samt för att uppföra ceremonibyggnad,
ekonomibyggnader, parkeringsplatser, bullervall etc. Jordbruksmarken tillhör klass 4 av 5,
vilket innebär att marken har det näst hösta brukningsvärdet i Mälardalen. Jordbruksmarken
direkt väster om planområdet berörs av ytterligare ett planarbete som syftar till att uppföra
den nya stadsdelen Prästviken. Jordbruksmarken direkt öster om planområdet berörs av
ytterligare ett planarbete som syftar till uppförandet av handels- eller industriområdet Södra
porten. Sammantaget innebär det här att en stor del av den omgivande jordbruksmarken
planeras för exploatering vilket innebär att jordbruksmarken varaktigt kommer tas ur
produktion.

SYNPUNKTER
Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig detaljplanen eftersom den planerade
exploateringen inte är förenlig med bestämmelserna om skydd för brukningsvärd
jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 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.Varken planbeskrivningen, Botkyrka
kommuns översiktsplan från 2014 (aktualitetsförklarad 2018) eller planprogrammet för
Hågelby, Eriksberg och Lindhov från 2011 innehåller någon utredning av alternativa
lokaliseringsmöjligheter som på ett klargörande sätt belyser för och nackdelar om andra
området istället skulle tas i anspråk för den planerade exploateringen.
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Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i planärenden,
anser därför att detaljplaneförslaget inte är förenligt med reglerna om skydd för brukningsvärd
jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Föreningen Den Goda Jorden.

Anne-Marie Lindén
ordförande
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