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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 
Förslag till detaljplan för Djursjukhus har varit utsänt för samråd under tiden 26 
oktober – 27 november 2021. Planförslaget har under samrådstiden funnits 
tillgängligt på kommunens webbplats www.jarfalla.se, hos kommunens 
servicecenter,  samt i kommunalhusets entré i Jakobsbergs centrum. Plansamrådet 
har annonserats i lokaltidningen Mitt i Järfälla. 

Inkomna synpunkter och kommunstyrelseförvaltningens ställningstagande  
Under samrådet har 16 yttranden inkommit, inga yttranden från sakägare eller 
boende.     

Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 

− Länsstyrelsen 
− Lantmäteriet 
− Miljö-och bygglovsnämnden 
− Tekniska nämnden 
− Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 
− PostNord  
− E.ON Energidistribution AB 
− E.ON Energiinfrastruktur AB 
− Norrvatten 

Planförslaget har lämnats utan erinran av: 

− Kommunstyrelsen i Stockholms stad  
− Trafikförvaltningen Region Stockholm 
− Swedavia AB  
− Vattenfall Eldistribution AB 
− Luftfartsverket  
− Skanova  
− Svenska kraftnät  
− Trafikverket 

http://www.jarfalla.se/
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Statliga och regionala myndigheter 

1. Länsstyrelsen  
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen 
inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer för vatten samt människors säkerhet avseende risk för 
översvämning samt ras och skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Kommunen behöver redogöra för hur miljökvalitetsnormerna för Bällstaån ska följas. 
Idag har Bällstaån dålig ekologisk status enligt VISS. Utslagsgivande 
miljökonsekvenstyp för den ekologiska statusen är övergödning.  

Det framgår av dagvattenutredningen (Geosigma 2021-10-19) att en ökad belastning av 
näringsämnen kommer att ske till recipienten vid ett genomförande av planförslaget. En 
ökad belastning av näringsämnen, specifikt fosfor, är problematisk mot bakgrund av den 
rådande situationen i Bällstaån. Eftersom planen medför ökad belastning av 



        2022-04-20  3 (13) 
 
 
 
 

  

näringsämnen behöver kommunen visa att den ökade belastningen inte påverkar 
ytvattenförekomsten på kvalitetsfaktornivå. Eftersom åtgärder behöver vidtas utanför 
planområdet för att belastningen inte ska öka behöver kommunen visa vilka åtgärder 
som ska vidtas och att de kan ge tillräcklig effekt. Åtgärderna behöver också vara 
säkerställda innan antagandet av planen. 
 
Bällstaån bedöms vidare i dagsläget inte uppnå god kemisk status, bland annat grundat 
på kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ökning av mängd kvicksilver som genom 
dagvatten leds till Bällstaån är inte förenligt med målet att uppnå god kemisk status år 
2027. Kommunen behöver därför redogöra för hur den ökade belastningen påverkar 
ytvattenförekomsten på kvalitetsfaktornivå. 

Översvämningsrisk 

Planförslaget innebär att andel hårdgjord yta ökar i området och att avrinningsvägar 
inom planområdet påverkas. Det framgår av dagvattenutredningen (Geosigma 2021-10-
19) att området nordväst om planområdet riskerar att översvämmas vid ett skyfall. 
Kommunen behöver visa att planförslaget inte medför en negativ påverkan på befintliga 
byggnader nordväst om planområdet samt Viksjöleden söder om planområdet vid ett 
100-årsregn med klimatfaktor. Eventuella åtgärder och krav på höjdsättning för att 
hantera risken för översvämning ska regleras i plankartan.  

Vidare behöver det till nästa skede framgå hur framkomligheten till och från 
planområdet ser ut. Det behöver säkerställas att utryckningsfordon kan komma fram vid 
ett klimatanpassat 100-årsregn. 

Geotekniska risker 

Enligt planbeskrivningen finns det viss risk för skred i området. I plankartan verkar det 
som att en höjning av marken om ungefär 1 meter är planerad söder om byggnaden. 
Kommunen behöver mer utförligt beskriva vilka delar av planområdet som det finns 
skredrisk i samt hur stor risken är. Kommunen behöver då även beskriva och visa hur 
tillkommande last från ungefär 1 meter fyllning kan påverka stabiliteten i området. 
Nödvändiga åtgärder för att minska skredrisk ska vid behov säkerställas på plankartan. 
Kommunen behöver även mer utförligt beskriva stabilitetsförhållanden för den branta 
slänten i öster och visa att det inte finns någon risk för bergras eller blocknedfall som 
kan utgöra risk för människors säkerhet inom planområdet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Planbeskrivningen har uppdaterats avseende miljökvalitetsnormer. 
− Kommunen har tagit fram en utredning (Ramboll, 2020) med förslag till 

möjliga platser för rening av dagvatten innan det når Bällstaån. I 
utredningen har en uppskattning gjorts av hur stora mängder föroreningar 
(framförallt fosfor) som kan renas på olika platser inom avrinningsområdet. 
Kommunen har hittat platser för reningsåtgärder för att åstadkomma rening 
av ca 365 kg fosfor per år (av Järfällas totala beting på 370 kg fosfor per år). 
Föreslagna åtgärder omfattar olika typer av nya reningsanläggningar med 
tyngdpunkt på dammar. Även andra ämnen skulle avskiljas i dessa 
anläggningar, men dimensioneringen har gjorts med avseende på fosfor. De 
åtgärder som görs inom detaljplanen äventyrar inte möjligheten att uppnå 
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miljökvalitetsnormerna (MKN) för recipienten Bällstaån. För att minska 
föroreningsbelastningen på Bällstaån finns bestämmelsen att zink, bly och 
koppar inta får finnas obundet eller oskyddat utomhus. 

− Planbeskrivningen har uppdaterats avseende översvämningsrisk. 
Dagvattenmagasinen har utökats för att omhänderta tillräckliga 
vattenmängder för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram i området vid 
100-årsregn. 

− En reviderad dagvattenutredning har tagits fram med ett nytt förslag på 
dagvattenhantering inom planområdet. Med föreslagen dagvattenhantering 
uppfyller detaljplanen kraven på miljökvalitetsnormer för vatten och 
kommunens riktlinjer för dagvattenhantering. 

− Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats avseende 
dagvattenhantering enligt den uppdaterade dagvattenutredningen. 

− Planbeskrivningen har uppdaterats avseende ras och skred. Den geotekniska 
utredningen (PM Geoteknik, Bjerking 2022-03-17) har utvecklats med en 
fördjupning avseende ras och skred. I samband med den har en 
stabilitetsberäkning genomförts och den visar på en säkerhetsfaktor som är 
tillfredställande. Bedömningen är att det inte finns någon risk för ras och 
skred i detta område.  

2. Lantmäteriet 

Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning  

I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas i senare skede. Det 
anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare 
ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för.  
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har 
avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå men 
bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på 
redovisning och därför behöver kompletteras. 
Olämpligt med illustration av föreslagna bebyggelser i plankarta  
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. 
Anledningen till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande 
planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida 
bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller 
illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 
Z-OMRÅDE INTE TILLRÄCKLIGT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
ALLMÄNHETENS TILLTRÄDE  
På s. 13 i planbeskrivningen anges att markreservat för allmännyttig körtrafik ska 
vara allmänt tillgänglig och att det ”säkerställs med en planbestämmelse”.  
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Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller z-områden. Genom att lägga ut z-
område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får bevilja 
bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till z-området. För att rättigheten ska vara 
säkerställd krävs det dock att det även finns en upplåtelse till exempel ett servitut till 
förmån för en kommunal fastighet. Om det i en gällande plan är så att markägaren, 
eller någon rättighetshavare inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram 
allmänheten, har kommunen inga möjligheter att tvinga sig till en sådan rätt 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Planbeskrivningen har förtydligats med bl.a. redovisning av avtal, dess 
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna för exploatören. 

− Illustrationsplan har tagits bort från plankartan. 

− Markreservatet för allmännyttig körtrafik syftar till att möjliggöra att en 
allmän gata kan byggas ut när behov uppstår i framtiden. Marken inom 
markerat område avses vara kvartersmark och ägs av kommunen. Inom 
vägreservatet bildas ett servitut till förmån för den blivande 
djursjukhusfastigheten. 

Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 

3. Miljö-och bygglovsnämnden 
1. Plankarta med bestämmelser 

• Enligt bestämmelsen p1 ska byggnaden placeras mot egenskapsgräns i söder, 
medan p2 reglerar att övervåningen ska placeras längre söderut så att 
övervåningen kragar ut minst 1,5 meter (enligt planbeskrivningen samt 
bestämmelse f5). Av dessa bestämmelser samt hur de avgränsas av 
egenskapsgränserna framgår inte hur bottenvåningen ska placeras inom 
egenskapsområdet där p2 gäller. Det framgår inte heller på vilket sätt 
övervåningen kragar ut över den östra delen av den planerade byggnaden då 
egenskapsgränsen för detta område ligger längre söderut. Bestämmelsen f1 
reglerar att huvudentrén ska orienteras mot söder. Dock saknas bestämmelsen 
f1 för den mittersta byggnadskroppen där entrén planeras. 

• Enligt bestämmelsen f6 ska byggnaden utformas som en souterrängbyggnad i 
två plan enligt sektionen på plankartan. Sektionerna är inte med på själva 
plankartan så hänvisningen är fel. Formuleringen ”enligt sektionen på 
plankartan” borde tas bort och ersättas med t ex ”se föreslagna sektioner”. 

• Bestämmelserna b1 och b2 borde gälla för alla byggnadsdelar. Det verkar inte 
enbart vara den östra byggnadskroppen som är belägen inom 25 meter från 
Viksjöleden. 

• Av planbeskrivningen framgår att det kommer att anläggas en hög stödmur i 
tomtgräns. Då stödmuren kommer att vara väl synlig föreslår vi att det införs 
en bestämmelse som reglerar dess utformning. 

• I planbeskrivningen beskrivs att ett skyddsvärt träd enligt klass 2 ska bevaras, 
och att planbestämmelse har lagts till genom planbestämmelsen n1 i 
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plankarta. Trädet borde snarare skyddas enligt planbestämmelse n2 vilket bör 
justeras. 

2. Planbeskrivningen 

• Disposition i planbeskrivningen är inte logisk och avviker från andras 
planbeskrivningars struktur. T ex borde förutsättningar komma innan 
konsekvenser och genomförande. Det är språkfel och saknas sidreferenser i 
innehållsförteckningen. 

• Under rubriken planbestämmelser borde bestämmelserna särskiljas från 
förklaringarna av dessa. T ex kan bestämmelsen skrivas i fet stil. 

• På sidan 12 behöver följande stycke ses över: ”Minst en 6 procent av marken 
ska bestå av växtlighet. Endast sjuk eller skadade träd får fällas Försiktighet 
ska vidtas vid markarbeten intill trädets rötter (inom en radie av 8 m från 
ekens stam).” Försiktighetsåtgärden är inte reglerad som planbestämmelse. 

• I tabellen på sidan 21 saknas det datum för laga kraft för den ena detaljplanen. 
• Dokumenten behöver överlag ses över för att gå igenom stavfel, ändra felaktiga 

versaler och ändra så att meter/m skrivs konsekvent. 
3. Förorenade områden 
Det finns ingen misstanke om att aktuellt planområde skulle vara förorenat utifrån de 
uppgifter som finns att tillgå i dagsläget. Nämnden vill dock understryka vikten av 
att undersökningar av eventuella markföroreningar görs inför kommande bygglov för 
att säkerställa att schaktmassor hanteras på korrekt sätt. 

4. Grönytor och naturvärden 
Av planhandlingarna framgår att planområdet utgörs av skogs- och jordbruksmark 
som nu kommer att exploateras, varav en del av planområdet dessutom utgörs av 
ekologiskt särskilt känsligt område (s.k. ESKO-område). ESKO är områden som har 
ekologiska funktioner som är särskilt känsliga för störningar och ingrepp. Behovet av 
skydd för ESKO är utpekat i miljöbalken. Flera av de nationella miljömålen kräver 
också skydd av dessa områden för att miljömålen ska kunna uppfyllas. Det nu 
aktuella ESKO området ingår i kategorin tätortsnära natur, dvs. ett område mellan 
bebyggelse med ett flertal mindre naturområden som ofta utgörs av gamla träd som 
spelar en viktig roll för konnektiviteten och arters möjligheter till spridning mellan 
de större naturområdena i öster och väster. Området är känsligt för ingrepp och 
påverkan som stör eller skadar de ekologiska funktionerna. 
Miljöbalken anger att mark och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön (3 kap 3,4 §§). Vidare ska hushållning av jord- och skogsbruksmark ske. 
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. Jordbruksmarken kan även ha värden för landskapsbild, 
naturvärden eller kulturmiljövärden, något som vi anser behöver belysas i 
planbeskrivningen. Exploatering genom bebyggelse och hårdgjorda ytor innebär att 
jordbruksmarken inte kan återställas om behovet skulle öka i framtiden. För att 
underlätta skyddet av dessa områden behöver specifik hänsyn tas till dessa känsliga 
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områden såväl vid planläggning som vid olika typer av åtgärder och verksamheter. 
ESKO är ett lagskydd som alltid ska beaktas vid åtgärder där en betydande 
miljöpåverkan kan befaras. 
Eftersom delar av planen utgörs av ESKO-område är det mycket viktigt att 
naturmiljön så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Att spara befintliga grönytor är att föredra om det är möjligt för att främja biologisk 
mångfald och befintliga spridningsvägar. Då antalet boende i närliggande 
planområden kommer att öka väsentligt framöver kommer också behovet av 
rekreationsytor att öka. Denna förtätning ökar i sin tur trycket på lokala natur- och 
parkområden som många gånger är av stor vikt för vardagsmotion och utevistelse. Vi 
anser därför att det är viktigt att man ser till att friluftsaktiviteter och hundrastning 
inte kommer i konflikt, så att det framtida behovet av rekreation kan tillgodoses på 
bästa sätt. 
Genomförandet av detaljplanen kommer bidra till negativa konsekvenser för 
befintliga naturvärden i området. Inom området finns flera skyddsvärda träd. Av 
planhandlingarna framgår att ett träd som uppnår klass 1, dvs. särskilt skyddsvärt 
träd, kommer behöva avverkas då det är beläget där verksamhetsbyggnaden är tänkt 
att uppföras. Med anledning av att marken nu planeras tas i anspråk kommer 
planförslaget dessutom medföra att tio andra träd som bedöms som värdefulla enligt 
klass 3, men som inte uppnår skyddsvärde, utgår. Tallarna som påverkas av den nya 
byggnaden bedöms vara ca 150 år och enarna ca 100 år. För resterande klass 1 träd 
har bestämmelser lagts in om att de endast får fällas om de är sjuka eller utgör en 
säkerhetsrisk. 
Avverkningen kommer utgöra en stor förlust av naturvärden, vilket även kan komma 
att medföra negativa konsekvenser för de arter som är kopplade till området. Vilka 
kompensationsåtgärder som ska vidtas för förlusten av dessa värden har inte 
redovisats i planhandlingarna, vilket behöver tas fram och redovisas till nästa 
planskede. 

5. Oljeavskiljare ska finnas för parkeringsplats 
Kraftigt förorenat dagvatten renas bäst lokalt inom den fastighet där de uppkommer. 
Därför ställs särskilda krav på dagvattenhanteringen från ytor där föroreningsgraden 
normalt är högre, så som t ex parkeringar och större vägar. Enligt Järfälla kommuns 
riktlinjer för dagvattenhantering framgår bl. a att det krävs avskiljning av olja och 
sediment för dagvatten från parkeringsplatser för över 40 personbilar. För att 
underlätta för dem som bygger och förvaltar parkeringen är det viktigt att dessa 
frågor hanteras i ett tidigt skede i planeringen. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Plankartan och planbeskrivningen har kompletterats enligt Miljö- och 
bygglovsnämndens synpunkter. 

− Detaljplanens utformningsbestämmelser har reviderats. Planbeskrivningen 
har kompletterats med gestaltningsprinciper. 

− Planhandlingarna har kompletterats med villkor för startbesked avseende 
markföroreningar. 
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− Dagvattenutredningen har reviderats. Oljeavskiljning sker i växtbäddarna. 
− Som kompensation för befintliga träd som avverkas föreslås nyplantering av 

fruktträd inom planområdet och i närområdet. En planbestämmelse avseende 
nyplantering har införts på plankartan för att säkerställa plantering av 
fruktträd (n3) inom planområdet. Detta kommer även att regleras i avtal. 

4. Tekniska nämnden 
 
Vatten och avlopp 
Det aktuella planområdet ligger delvis utanför verksamhetsområde för allmänna 
vatten- och avloppstjänster. Dessa behöver utökas till att omfatta hela fastigheten. 
 
Under rubriken tekniska frågor och utförande på s. 19 i planbeskrivningen står det: 
”Inför anslutning till kommunens VA-nät behöver eventuellt en utredning göras för 
att klargöra hur ledningarna bäst dras till den planerade anslutningspunkten för 
kvartersmarken. Kommunen ansvarar för att en sådan utredning görs.” Tekniska 
nämnden föreslår att ordet ”eventuellt” samt meningen på slutet av stycket stryks, så 
att meningen istället lyder: ” Inför anslutning till kommunens VA-nät behöver en 
utredning göras för att klargöra hur ledningarna bäst dras till den planerade 
anslutningspunkten för kvartersmarken.”  
 
Vidare anser tekniska nämnden att det är lämpligt att kommunicera med andra 
ledningsägare som påverkas av detaljplanen - det är fördelaktigt om den 
informationen finns med i planbeskrivningen.  
Under avsnittet Teknisk försörjning: Dagvattenhantering på s. 29 saknas redogörelse 
för hur rening ska uppnås inom parkeringsytan, angivet som område n1 i plankartan. 
Dagvattenutredningen föreslår att parkeringsytan ska anläggas med gräsarmerad 
betong. Tekniska nämnden anser även att figur 23 på s. 29 i planbeskrivningen bör 
uppdateras enligt senaste dagvattenutredningen. 
 
Park och natur 
Några fruktträd kommer behövas tas ned som en följd av detaljplanen. För att 
kompensera för förlusten av blommande och fruktbärande träd (för pollinerande 
insekter respektive fåglar), bör fruktträd planteras på nytt inom tomten. 
 
Tekniska nämnden bedömer det som önskvärt att ta sticklingar från de äldre 
fruktträden för att möjliggöra bevarande av gamla apel och plommonsorter. 
Befintliga fruktträd är troligen för gamla för att kunna flyttas. 
 
En äldre skyddsvärd ek intill personalparkering har tagits hänsyn till i planeringen, 
där ett par parkeringsplatser tagits bort för att ge plats åt rotsystemet. Det är viktigt 
att marginalen till dessa hålls så att de har möjlighet att överleva även under 
byggnadstiden, detta görs enligt teknisk handbok. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
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− Inga ledningar finns inom planområdet. Norrvattens huvudvattenledning finns 
utanför planområdet längs planområdets södra gräns.  

− Dagvattenhanteringen har uppdaterats. Plankartan har kompletterats med 
planbestämmelse: Mark avsedd för parkering ska utföras med genomsläpplig 
markbeläggning (n1). 

− Planbeskrivningen har uppdaterats avseende text om VA-nät. 
− Som kompensation för befintliga träd som avverkas föreslås nyplantering av 

fruktträd inom planområdet och i närområdet. En planbestämmelse om 
nyplantering har införts på plankartan för att säkerställa plantering av 
fruktträd (n3) inom planområdet. Detta kommer även att regleras i avtal. 

5. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 
En arkeologisk utredning har tagits fram för att se om fornlämningar berörs av den 
kommande detaljplanen. Efter utredningen har två tidigare lämningar i form av en 
stensträng och en terrassering konstaterats vara recenta (tillkomna efter 1850). 
En viktig lämning i landskapet är avstickaren av den gamla häradsvägen som löpte 
mellan Skälby (Barkarby) och Jordbro (Viksjö). Den påminner idag mer om en bred 
stig. Efter utredningen har den registrerats i Fornsök som övrig kulturhistorisk 
lämning. 
Vägsträckningen påverkas av planförslaget och i det fortsatta planarbetet ska det 
utredas om den kan dras om i en lite annan sträckning samt även förses med en 
informationsskylt. Vägen är viktig både ur historisk synpunkt och som 
promenadstråk för friluftslivet. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen vill 
fortsatt delta i kommande diskussioner. 
I närheten – men på en grannfastighet – finns lämningar efter torpet Jordbro 
(L2017:9255). Lämningarna berörs inte av utbyggnaden. 
Kommunantikvarien har fått fortlöpande information om projektet och även besökt 
platsen vid flera tillfällen tillsammans med planarkitekter, exploateringsingenjör och 
kommunekolog. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Omledning av häradsvägens avstickare samt uppförande av informationsskylt 
har förts in i planbeskrivning. Detta kommer även att regleras i avtal. 

6. Kommunstyrelsen i Stockholms stad  
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har mottagit remissen Inbjudan till samråd om 
detaljplan för djursjukhuset vid Kassavägen, del av fastigheten Veddesta 2:1, i 
Järfälla kommun. Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2021/1312 
Stockholms stad avstår från att svara på remissen. 

7. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Region Stockholm har inga synpunkter på planförslaget. 
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Övriga remissinstanser 

8. Swedavia AB  

Planens angivna högsta höjder har ingen påverkan på Bromma Stockholm Airport 
eller Stockholm Arlanda Airport. Swedavia har därmed inget att erinra mot rubricerat 
planförslag 

9. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i detta ärende. 

10. Luftfartsverket  
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

11. E.ON Energidistribution AB 
Ett oanvänt E område har plockats bort från plankartan, för att kunna säkerställa 
försörjningen av kommande djursjukhus så behöver ett ersättningsområde planeras 
in. 
Bifogad karta visar önskemål på två platser som skulle kunna fungera för en 
placering av nätstation, vi ser gärna att området får en storlek på 10x10m med tanke 
på anslutningen av djursjukhuset och eventuella effektökningar i närområdet., t.ex 
laddnings möjligheter på närliggande parkeringsplatser. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
− E.ON Energidistribution och kommunen har varit i kontakt angående placering av 

nätstationen inom området. Plangränsen har justerats så att ny elnätstation (E-
område) som ska serva området föreslås i planområdets västra del. Området är 
cirka 9,5 x 10 meter. 

12. E.ON Energiinfrastruktur AB 
E.ON Energiinfrastruktur (fd E.ON Värme Sverige AB) i Stockholm äger 
fjärrvärmenätet i Järfälla kommun. 
Aktuellt planområde är idag inte anslutet till fjärrvärme men befintliga ledningar 
finns i relativ närhet. E.ON tittar gärna vidare på en fjärrvärmeutbyggnation till det 
kommande Djursjukhuset samt övriga anpassade energilösningar för planområdets 
energiförsörjning. En tidig och kontinuerlig dialog möjliggör en optimal planering av 
anslutningar. För fortsatt diskussion gällande energiförsörjning kontakta 
erik.pettersson3@eon.se, 073-084 34 82. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Kommunstyrelseförvaltningen noterar synpunkterna. Informationen har 
vidarebefordrats till exploatören. 
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13. Skanova  
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag.  
Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även  
bekostar den. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
Kommunstyrelseförvaltningen noterar synpunkterna. Informationen har 
vidarebefordrats till exploatören. 

14. PostNord  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och 
förändring av befintlig detaljplan. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
Kommunstyrelseförvaltningen noterar synpunkterna. Informationen har 
vidarebefordrats till exploatören. 

15. Svenska kraftnät  
Svenska kraftnät har inga anläggningar, planer eller intressen som berörs av 
rubricerad remiss och har därför inga synpunkter i ärendet. 
 

16. Trafikverket 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet 
prövas positivt. 
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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17. Norrvatten 
Att placera byggnader i närheten av Norrvattens huvudledningar innebär en risk. Vid 
ett ledningsbrott kan stora vattenmängder komma att strömma ut med avsevärd kraft. 
Detta beroende på ledningarnas stora dimension, det höga vattentrycket och det 
faktum att det tar tid att stänga av en skadad ledning. Av säkerhetsskäl bör därför 
inga byggnader anläggas inom 10 m från huvudvattenledning, utan att behovet av 
skadebyggande åtgärder utreds. 
När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm 
inom eller intill ledningsrättsområdet, skall Norrvatten kontaktas. 
Generellt gäller att huvudvattenledningar ej får utsättas för vibrationer eller 
belastningar av arbetsmaskiner och transportfordon utan att förstärkningsåtgärder 
vidtas för ledningen. 
Förändring genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande markprofil får ej ske 
utan Norrvattens godkännande. 
För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt ovan erfordras avtal med 
Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  

− Norrvatten och kommunen har varit i kontakt angående huvudvattenledningens 
sträckning. Informationen tas med i fortsatt arbete i den ledningssamordning 
som redan initierats. Informationen rörande huvudvattenledningen har 
vidarebefordrats till exploatören. 

18. Sakägare enligt fastighetsförteckning 
Inga sakägare har framfört synpunkter på planförslaget. 

Sammanfattning av gjorda ändringar och revideringar 
inför granskningen  
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande ändringar 
och justeringar gjorts: 

− En reviderad dagvattenutredning har tagits fram med ett nytt förslag på 
dagvattenhantering inom planområdet. 

− Planbeskrivningen har uppdaterats med rätt information avseende 
miljökvalitetsnormer. 

− Planbeskrivningen har uppdaterats avseende översvämningsrisk. 

− Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats avseende 
dagvattenhantering. 

− En kompletterande stabilitetsutredning har tagits fram. Planbeskrivningen har 
uppdaterats avseende ras och skred. 

− Planbeskrivningen har förtydligats avseende avtal och konsekvenserna för 
exploatören. 
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− Illustrationsplan har tagits bort från plankartan. 

− Plankartan och planbeskrivningen har kompletterats enligt Miljö- och 
bygglovsnämndens synpunkter. 

− Detaljplanens utformningsbestämmelser har reviderats och kompletterats. 
Planbeskrivningen har kompletterats med gestaltningsprinciper. 

− Planhandlingarna har kompletterats med villkor för startbesked avseende 
markföroreningar. 

− En planbestämmelse om nyplantering har införts på plankartan för att 
säkerställa plantering av fruktträd (n3) inom planområdet. Detta regleras 
även i avtal. 

− Plankartan har kompletterats med planbestämmelse: ”Mark avsedd för 
parkering ska utföras med genomsläpplig markbeläggning (n1)”. 

− Planbeskrivning har uppdaterats avseende text om VA-nät. 

− Omledning av häradsvägens avstickare samt uppförande av informationsskylt 
har förts in i planbeskrivning. Detta regleras även i avtal. 

− Plangränsen har justerats så att en ny elnätstation (E-område) som ska serva 
området föreslås i planområdets nordvästra del. 

− Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts. 

Slutsats 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar som gjorts 
efter samråd ska ses som mindre omfattande justeringar. Förslaget till detaljplanen 
föreslås sändas ut på granskning.  
 
 
 
Sandra Westin 
Planchef 

Suzanna Tsygankova  
Planarkitekt 
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