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231 83 Trelleborg

Yttrande över Detaljplan 269 för kriminalvårdsanläggning och växthusanläggning på
del av Dalköpinge 2:1 m fl., Trelleborgs kommun
Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig den del av detaljplanen som rör exploatering av
åkermark i syfte att möjliggöra en kriminalvårdsanläggning. Föreningen anser att kommunen
inte visat att det väsentliga samhällsintresse som en kriminalvårdsanläggning utgör kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk. Därmed är detaljplaneförslaget inte förenligt med 3 kap. 4 § miljöbalken.
Vidare vill föreningen att en bedömning av möjligheten att i framtiden återställa den
jordbruksmark som avses tas i anspråk till växthus infogas i detaljplanen.
___________

Detaljplaneförslaget för del av Dalköpinge 2:1 m fl syftar till att möjliggöra en
kriminalvårdsanläggning och ett häkte om tillsammans ca 450 platser. Därtill ska detaljplanen
omfatta befintliga växthus och möjliggöra en expansion av denna verksamhet västerut.
Planförslaget innebär att brukad jordbruksmark, klass 9 och 10 enligt länsstyrelsens
klassificering, exploateras. Kommunen har anvisat 30 hektar för etablering av
kriminalvårdsanläggningen med möjlighet till en utökning om 50 ha genom ytterligare
kompletterande markanvisning. Ytterligare 9 hektar har avsatts för en framtida utbyggnad av
befintlig växthusanläggning. Merparten av nämnda arealer utgörs idag av åkermark.
De förslag till annan lokalisering som redovisats är samtliga belägna på brukad
jordbruksmark. Föreningen anser att alternativa lokaliseringar som endast omfattar
jordbruksmark strider mot intentionen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Med begreppet "annan mark"
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i paragrafen avses annan mark än jordbruksmark. Vidare återfinns redovisade alternativa
lokaliseringar endast inom Trelleborgs kommun. Detta trots att Kriminalvårdens verksamhet
är regional. Kommunen har inte heller redovisat om befintlig industrimark eller annan redan
exploaterad mark i kommunen kan tas i anspråk för en kriminalvårdsanläggning.
Trelleborgs kommun har upprättat detaljplanen ifråga, men detta har skett i nära samverkan
med Kriminalvården. Även om detaljplanen i juridisk mening ägs av kommunen anser vi att
Kriminalvården har ett ansvar för dess lokalisering.
I egenskap av statlig myndighet ska Kriminalvården uppnå de målsättningar som fastställts av
riksdag och regering. Hit hör Livsmedelsstrategin, där en bärande målsättning är att
produktionen av livsmedel i Sverige ska öka. Exploatering av åkermark, i synnerhet landets
mest högavkastande jordar i södra Sverige, motverkar möjligheten att nå detta mål.

Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i planärenden,
anser därför att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd
jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Föreningen Den Goda Jorden.

Anne-Marie Lindén
ordförande
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