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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.

Mark- miljööverdomstolen

Box 2290
103 17 STOCKHOLM

Komplettering av överklagande och begäran om prövningstillstånd Mål nr P 11023-22
Yrkanden
Föreningen yrkar att Mark- och miljööverdomstolen
1. Meddelar prövningstillstånd i målet.
2. Upphäver Mark- och miljödomstolens dom i målet.
Föreningen anser att Mark- och miljödomstolen inte prövat ärendet enligt 3:4 miljöbalken
på ett korrekt sätt.
I det följande utvecklar vi vår talan.
Brukningsvärd jordbruksmark
Domstolen konstaterar att detaljplanen medför att brukningsvärd jordbruksmark kommer att
tas i anspråk. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse 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. Vidare skriver domstolen att lagen inte anger vilka intressen som ska
anses vara väsentliga samhällsintressen. Enligt förarbetena kan man dock utläsa att väsentliga
samhällsintressen kan vara bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande tekniska
försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (se prop. 1985/86:3 s. 53).
Föreningen finner att det i domen inte framgår om domstolen bedömt om en tomatodling är
ett väsentligt samhällsintresse. Vidare anser vi att en tomatodling inte ryms inom de exempel
på väsentliga samhällsintressen som refereras från förarbeten. Vi upprepar också det vi
konstaterat i tidigare yttranden att kommunen inte uteslutit att växthusen kan komma att tas i
anspråk för odling av krukväxter. Därmed bör domstolen även bedöma om krukväxtodling
kan anses som ett samhällsviktigt intresse.
Vi upprepar också det vi tidigare anfört att det är av prejudicerande intresse att en detaljplan
där en typ av livsmedelproduktion ställs mot en annan prövas med stöd av 3 kap. 4 §
miljöbalken.
Alternativa lokaliseringar
Mark- och miljödomstolen konstaterar att det av handlingarna framgår att en studie avseende
möjliga lokaliseringar av växthus inom ett område söder om Mörrum har genomförts.
Domstolen skriver att det i studien konstateras att den nu aktuella lokaliseringen, med hänsyn
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till kopplingen till redan befintliga växthus samt möjligheten att nyttja spillvärme från
intilliggande industri, bedöms vara det mest resurseffektiva valet.
Det framgår inte i domen vilken handling som avses, men en genomgång av de handlingar
kommunen offentliggjort i detaljplanearbetet visar att det kan avse ”PM Systemanalys
Karlshamn” från oktober 2013 som företaget Ramböll utfört på uppdrag av Karlshamns
kommun. I denna rapport diskuteras flera lokaliseringsalternativ för en ny tomatodling som
kan använda spillvärme från Södra Cells massabruk. I rapporten redovisas styrkor och
svagheter för samtliga alternativ. Rapportförfattarna tar inte ställning till vilket eller vilka
alternativ som är att förorda, men utesluter inget av de alternativ som redovisas. Med ”PM
Systemanalys Karlshamn” som grund anser vi därför att domstolens bedömning att lämpliga
alternativa lokaliseringar till en utbyggnad av befintliga växthus är ofullständigt utredd.
Föreningen Den Goda Jorden.

Anne-Marie Lindén
ordförande
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