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Yttrande över förslag till detaljplan för utvidgning av Botkyrka kyrkogård, 
Eriksberg 2:9 m fl i Botkyrka kommun. Dnr 52-83.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget på samråd till 2021-02-
21. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:    
 
Sammanfattning 
SBF avstyrker planförslaget då föreningen bedömer att ett genomförande skulle medföra 
påtaglig skada på riksintresset och även innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk. Förslaget strider mot miljöbalken 3 kap 4 och 6§§ samt plan- och bygglagen 2 kap 2 
och 6§§.  
 
Motivering                                                                          
Planområdet utgörs av jordbruksmark som ingår i kulturmiljövårdens riksintresseområde 
Bornsjön (AB16). Riksintresseområdet består av ”Herrgårdslandskap utmed Mälaren runt 
Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, 
kommunikationerna på vatten och till lands, den tidiga medeltidens sockenindelning och de 
stora herrgårdsanläggningarna,” Ett av uttrycken för riksintresset är ”Botkyrka kyrka med 
äldsta delar från 1100-talet, samt tillhörande boställen och andra byggnader.” 
 
Prästgården i Hammarby, drygt 700 meter väster om kyrkogården, har ända sedan medeltiden 
utgjort socknens kyrkoherdeboställe. I det kommunala kulturmiljöprogrammet anges bland 
annat angående det öppna landskapet kring kyrka och prästgård: ”Prästgården ligger ganska 
långt från kyrkan men visar ändå på det äldre sambandet mellan kyrka och prästboställe. Det 
öppna kulturlandskapet är en förutsättning för att detta historiska samband ska vara 
avläsbart”.  Vidare anges att ”kyrkans visuella dominans i landskapet värnas” samt att 
”kulturlandskapets öppna karaktär värnas.” 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att den föreslagna detaljplanen riskerar ”att minska 
tydligheten i de historiska sambanden som är viktiga för förståelsen av helhetsmiljön med 
sockencentrumet, kyrkan och odlingslandskapet”. Vidare anges att ”Utvidgningen innebär att 
jordbruksmark med lång hävd tas i anspråk vilket förändrar landskapsbilden och den 
historiska läsbarheten i området. Det vidsträckta odlingslandskapet fragmenteras och minskar 
i omfattning när både bebyggelsen i Prästängen uppförs och kyrkogården utvidgas på tidigare 
jordbruksmark. I riksintressebeskrivningen utgör den jordbruksmark som odlats sedan 
förhistorisk tid ett av de bärande värdena i motiveringen till riksintresset” (SBF:s 
understrykning). 
 
Planförslaget innebär således att jordbruksmark som varit drift sedan bronsåldern och som 
utgör en viktig del av landskapet och förståelsen av riksintresset kommer att tas i anspråk för 
annat ändamål. Mot bakgrund av riksintresset, riktlinjerna i kommunens kulturmiljöprogram 
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och den välformulerade analysen i miljökonsekvensbeskrivningen är  det anmärkningsvärt att 
slutsatsen är att konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttligt negativa samt att 
planen inte bedöms riskera påtaglig skada på riksintressets utpekade värden.  
 
SBF anser tvärtom att den negativa påverkan på riksintresset är stor. Detta bekräftas av 
analysen i miljökonsekvensbeskrivningen vilken bör leda till slutsatsen påtaglig skada. SBF 
menar att även bedömningen måttlig skada, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, bör 
bedömas som påtaglig skada. SBF hänvisar här till Naturvårdsverkets och 
Riksantikvarieämbetets tolkningar av begreppet påtaglig skada dvs att endast obetydlig 
påverkan  kan  tillåtas utan att leda till påtaglig skada. Riksantikvarieämbet skriver i sin 
handbok att påtaglig skada föreligger om ”en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller 
några av de värden som utgör grunden för riksintresset” samt om ”den negativa inverkan blir 
så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse”.  
 
SBF anser att planförslaget medför påtaglig skada på riksintresset och strider därmed mot 
miljöbalken 3 kap 6§. Förslaget strider också mot plan- och bygglagen 2 kap 2§ där det anges 
att bestämmelserna i miljöbalken 3 kap ska tillämpas samt mot 2 kap 6§ där det anges att 
planläggning ska ske med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 
platsen samt intresset av en god helhetsverkan.  Vidare strider planförslaget mot miljöbalken 
3 kap 4§ där det anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar 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. 
 
Kommunen avser dessutom att exploatera ytterligare jordbruksmark kring Hammarby gård 
och Botkyrka kyrka, dels för bostadsändamål, dels för nybebyggelse för skilda ändamål under 
projektnamnet Södra porten. Om så sker, utplånas den jordbruksmark som brukats sedan 
bronsåldern och som utgör den röda tråden i den följd av berättelser som organiskt utvecklat 
sig ur varandra på den här platsen. Ett episkt landskap med ett makalöst narrativ och en 
enastående berättarförmåga 
 
Enligt det av riksdagen antagna nationella miljökvalitetsmålet  God bebyggd miljö ska ”det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap  bevaras, används och utvecklas”. Detta 
planförslag och avsikten att föra fram en detaljplan för Prästängen strider således både mot 
det nationella målet och mot lagstiftningen och skulle innebära ett kraftigt ingrepp i en 
mycket välbevarad historisk miljö. Av dessa skäl avstyrker SBF med kraft planförslaget. 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 

 
Kristina Berglund                Christian Laine  
Adjungerad styrelseledamot             Medlem  
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 7000 medlemmar. Föreningens huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om 
byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en 
resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.  


