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Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Föreningen Den Goda Jorden har granskat förslaget till FÖP Rimbo 2050. Vi noterar att ett
flertal områden med jordbruksmark är föreslagna för ny bebyggelse. Detta trots att en uttalad
inriktning i FÖP Rimbo 2020 är följande:
”En hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på jordbruksmark.”
”Om exploatering ska ske på jordbruksmark ska det föregås av en konsekvensanalys som visar på nytta
respektive skadan för den långsiktiga hållbara utvecklingen.”
Denna inriktning står i ett tydligt motsatsförhållande till förslagen i FÖP Rimbo 2050 att
exploatera jordbruksmark. Detta i synnerhet när det gäller exploateringsplanerna i Bålbro, Vallby
och Ekdalen. Inriktningen är inte heller i överensstämmelse med den regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län som landstingsfullmäktige antagit där man betonar att värna jordbruksmarken
och tätortsnära livsmedelsproduktion.
Föreningen anser att Norrtälje kommun inte visat att det väsentliga samhällsintresse som
bostadsbebyggelse 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.
Den vägning av skada mot nytta som kommunen tänker sig saknar stöd i 3:4 miljöbalken och i
förarbetena till lagparagrafen. Vad kommunen däremot är skyldig att utreda är om annan mark
kan användas i stället och det väsentliga samhällsintresset därigenom kan tillgodoses.
Det är vidare rimligt att kommunen presterar en beräkning av den totala arealen jordbruksmark
som går till spillo om förslaget till fördjupad översiktsplan sätts i verket.
Betydande arealer jordbruksmark i Uppland, så även i Rimbo, har brukats sedan landet höjde sig
ur havet. Sedan dess har det aldrig kommit i fråga att använda dem till något annat än just
jordbruk. Vad är det som får vår generation att anses oss ha rätt att göra på annat sätt?
En befolkning som nu överstiger 10 miljoner människor, en situation där hälften av maten i
Sverige importeras och allt det vi lärt oss under pandemin borde räcka som motiv för att bevara
den jordbruksmark vi har kvar. Vad är nya villor värda om det inte finns mat på köksborden till
dem som ska bo där?
Vi uppmanar av ovanstående skäl Norrtälje kommun att omarbeta FÖP Rimbo 2050 på ett sätt
som gör att jordbruksmarken runt Rimbo bevaras. Detta vore att i sann mening verka för hållbar
utveckling.
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