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Angående detaljplan Frillesås Rya 3:77
Inledning
Det är med besvikelse och frustration som LRF läser programförslaget. Kommunen har inte
tagit någon större hänsyn till inkomna synpunkter när det gäller de areella näringarna.
Miljökonsekvensutredning
Utdrag ur miljökonsekvensutredningen:
Jordbruksmark utgör en viktig resurs för en trygg livsmedelsproduktion, och svensk jordbruksmark
bedöms bli än mer värdefull i framtiden till följd av att globala klimatförändringar gynnar Sveriges
odlingsförutsättningar. Aktuellt planförslag innebär att ca 20 ha aktivt odlad jordbruksmark kommer
tas i anspråk för utbyggnad av ett verksamhetsområde, vilket medför att jordbruksmarken kommer
att försvinna. Indirekt kan även planerad exploatering av jordbruksmark medverka till att hävden
upphör på kvarvarande jordbruksmark i angränsande områden till följd av minskad lönsamhet.
Planförslaget innebär därmed en konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock i sin
lokaliseringsutredning (Kungsbacka kommun 2020b) bedömt att planerat verksamhetsområde i nära
anslutning till väg E6 är av väsentligt samhällsintresse då det skapar fler arbetstillfällen och bättre
förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommunen, vilket motiverar att en del
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.

Ovanstående visar med all tydligt att kommunen inte förstår vikten av bevarad jordbruksmark.
Vad ska människan äta i framtiden? Det måste besvaras.
Detaljplanen beräknas minska närsaltsbelastningen från planområdet jämfört med idag, vilket bidrar
något till att förbättra vattenkvaliteten i recipienterna Löftaån, Vendelsöfjorden och Landabukten.
Detta då planområdet utformas med en förbättrad dagvattenhantering som fördröjer och renar
vattnet innan det släpps ut.

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. Det är en skrämmande syn att asfaltering är bättre för miljön än att bruka
jorden med moderna metoder.
Jordbruksmark
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.
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.
Övrigt
LRFs övriga synpunkter kvarstår från förra yttrandet.
Yrkande
LRF Kungsbacka motsätter sig å det bestämdaste planförslaget.
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