Samråd inför en planerad avveckling av del av torrläggningsföretaget
Jakobsberg-Viksjö-Väddesta m.fl. och delar av dikesföreningen ViksjöJakobsberg-Kalfhälla m.fl.
Järfälla kommun arbetar med en detaljplan för Barkarbystaden II. Bällstaån rinner genom
området och är till vissa delar kulverterad. En utgångspunkt för planeringen har varit att
öppna upp ån och återskapa ett vattendrag. För dessa åtgärder krävs det tillstånd enligt 11 kap.
miljöbalken som söks hos mark- och miljödomstolen. Samråd inför ansökan om tillstånd har
genomförts under augusti-september 2015.
Detaljplaneområdet ligger inom områden som omfattas torrläggningsföretaget JakobsbergViksjö-Väddesta m.fl. och dikesföreningen Viksjö-Jakobsberg-Kalfhälla (se nästa sida).
Kommunen planerar nu att i en separat prövning ansöka om att avveckla de delar av
markavvattningsföretagen som ligger inom planområdet.
Syftet med torrläggningsföretaget och dikesföreningen, som tillkom 1885 respektive 1920,
var att avvattna marken för att tillskapa ytor för jordbruksmark. I området används numera
marken inte till jordbruk och samfälligheten har inte varit aktiv på väldigt länge. Ingen
styrelse är känd.
Att delar av markavvattningsföretagen avvecklas innebär att det framöver inte kommer att
finnas en samfällighet av fastigheter som ansvarar för underhåll och skötsel av bl.a. dikena
inom det berörda området. En avveckling innebär att ansvaret för underhåll och skötsel i det
berörda området normalt sett går tillbaka till respektive fastighetsägare. Kommunen åtar sig
dock att i framtiden sköta och underhålla de diken m.m. som härrör från
markavvattningsföretagen och som ligger inom detaljplaneområdet.
Samråd pågår under tiden 4 juli – 15 augusti 2016.
Samrådshandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se under
rubriken Bygga, bo och miljö. Samrådet finns även att läsa hos kommunens kundtjänst,
kommunhusets entré.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 15 augusti 2016 till
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller till
kommunstyrelsen@jarfalla.se.
Om ni har frågor om detta, hör av er till Jenny Ångman (1-15 juli och 1-15 augusti) eller
Ingela Isaksson (18-29 juli), Järfälla kommun, senast den 15 augusti 2016. Telefon: 08-5802
89 25 (Jenny) eller 08-5802 82 81(Ingela).
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