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Angående detaljplan Frillesås Rya 3:77
Jordbruksmark
Kommunen har ägt marken ett antal år och medvetet låtit den växa igen. Har det anmälts till
länsstyrelsen?
Följande skrivning finns i Miljöbalken:
Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En
sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
LRF vill göra kommunen uppmärksam på regeringens livsmedelsstrategi som syftar till att
öka livsmedelsproduktionen och antalet arbetstillfällen i branschen.
Så här formulerar sig regeringen:
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska
livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till
att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar
produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge
konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.
Detta måste innebära att även kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark.
Betydande miljöpåverkan
I handlingen vidgås att landskapsbilden kommer att påverkas negativt. Kungsbacka kommun
har redan förvandlat många betydande odlingslandskap till industriområden. Det är i LRFs
ögon inte acceptabelt att fortsätt denna negativa utveckling.
Naturresurser och miljökvalitetsnormer
Vilka belägg har kommunen att det kommer att skapas fler arbetstillfällen och mer
differentierat näringsliv? Dagen pandemi har med all önskvärd tydlighet visat på behov av
små kontor i hemmet eller dess omedelbara närhet. Stora kontorslösningar i verksamhetsområden lär tillhöra en svunnen epok.

Mat borde vara ett mer väsentligt samhällsintresse än ett logistikcenter. Att marken har
tillåtits växa igen är något som kommunen själv är delaktig i.
Det har hos ett antal kommuner blivit ett argument att asfaltering är bra för att minska läckage
av näringsämnen. Tar man bort matjorden som innehåller växtnäring så minskas omsättningen
i jorden. Att forsla bort matjord som bildats under lång tid måste i sig anses vara betydande
miljöpåverkan.
Befintlig näringsverksamhet
Som det är inritat med byggnader i förslaget kommer den hästanknutna lantbruksverksamheten att påverkas negativt. Därtill kommer Frillesås rid-och körklubb att få
försämrade möjligheter till uteritt och expansion.
Hästverksamhet är en viktig del för att behålla det öppna landskapet men även för biologisk
mångfald. Hästen betar på annat vis än kor och får samt väljer till del andra växter.
Kommer skadestånd att utgå till de verksamheter som ligger närmast? Fastighetsvärden och
möjlighet att fortsätta bedriva befintlig verksamhet kommer att raderas till stor del. Kartor
som ingår i remisshandlingarna är gamla och ej uppdaterade, tex saknas ett ridhus som
kommer att ligga mycket nära planerade verksamheter.
Slutsats
LRF Kungsbacka motsätter sig å det bestämdaste planförslaget.
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