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Inbjudan till samråd

Barkarbystaden II - ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
m.m. Järfälla kommun

Järfälla kommun arbetar med en detaljplan för Barkarbystaden II. Planen omfattar
bostäder, utbildningslokaler, kontor, parkmark samt parkerings- och vägytor. Bällstaån rinner genom området och är till vissa delar kulverterad. En utgångspunkt för
planeringen har varit att öppna upp ån och återskapa ett vattendrag. Genomförandet
av planen innebär behov av att vidta åtgärder som omfattas av krav på tillstånd för
vattenverksamhet m.m. i miljöbalken.
Processen med att söka tillstånd inleds med ett samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken.
Syftet med samrådet är såväl att informera de som är berörda samt att få synpunkter
på de planerade åtgärderna. De synpunkter som framförs i anslutning till samrådet
kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning och
den formella ansökan om tillstånd.
Järfälla kommun inbjuder till samråd under perioden 11 augusti till 1 september.
Myndigheter och berörda får en skriftlig inbjudan. Information om samrådet kommer
även annonseras i Mitt i Järfälla. Underlaget kommer även att finnas tillgängligt på
kommunens webb www.jarfalla.se. Öppet hus planeras den 18 augusti kl.18-20 på
Flottiljens äldreboende, Barkarbystaden.
De inkomna synpunkterna kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med att utarbeta såväl en miljökonsekvensbeskrivning som en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten.
Ansökan planeraras lämnas in till mark- och miljödomstolen i oktober.
Samrådsunderlaget beskriver området, de planerade åtgärderna och den bedömda
påverkan.
Frågor om de planerade åtgärderna och samrådet besvaras av
Jenny Ångman 08- 5802 89 25
Välkommen med synpunkter!
Med vänlig hälsning
Emelie Grind
Samhällsbyggnadsdirektör

Lämna synpunkter senast den 1 september 2015
Synpunkter på de föreslagna åtgärderna skickas skriftligen senast den 1 september
2015 till Järfälla kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 177 80 Järfälla eller till
kommunstyrelsen@jarfalla.se
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