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BAKGRUND

Järfälla kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram en ny detaljplan för Saabs
mark i Bällstadalen. Kommunstyrelsen fattade 2017-03-16 § 37 beslut om att en ny
detaljplan ska upprättas för ny bebyggelse på fastigheten.
Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse
med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. De nya kontorslokalerna ska möjliggöra utveckling av den verksamhet som idag finns på platsen. I området skapas en
trygg stadsdel där gator kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen.
Gatunätet ska knyta samman olika delar i den regionala stadskärnan. Syftet är också
att skapa en klimatanpassad bebyggelse där Bällstaån ges utrymme att svämma över
för att förhindra översvämningar. Bällstaån ska också kunna uppnå god kemisk och
ekologisk status.
Planområdet är cirka 20 hektar stort och omfattar fastigheterna Veddesta 2:1, 2:93,
2:94, 2:95, (de tre fastigheterna hette tidigare Veddesta 2:81) 4:2 samt Jakobsberg
2:104.

2.

SYFTE

Järfälla kommun avser att i detaljplanen Bällstadalen upphäva strandskyddet inom
den del av planområdet som ligger inom 100 m från Bällstaån, trots att ett sådant
upphävande egentligen inte anses nödvändigt eftersom strandskydd inte bedöms inträda i området. Syftet med denna promemoria är att utgöra underlag för beslutet om
upphävande av strandskydd.

3.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Marken i planområdet är relativt kuperad och lutar från Järfällavägen i söder ner mot
Bällstaån. Marknivåerna varierar från +11 meter över havet till +24 meter över havet.
Ungefär två tredjedelar av området täcks av byggnader och hårdgjorda ytor. Byggnaderna är koncentrerade till tomtens mitt. Möjlighet finns att passera området på en
del av Bällstaån där gång- och cykelväg finns. I övrigt är området intill ån instängslat. En del av ån är vidare kulverterad.
Mellan husen finns gräsmattor och ruderatytor. Resterande delar är naturmark av typen gräsmark och skogspartier av barr- och lövträd. Gräsmarkerna är torra till friska.
Växter som är viktiga för pollinatörer förekommer rikligt. Skogspartierna utgörs av
tallskog med gamla träd och lövskog (asp, sälg och björk) av medelhög ålder.
Planförhållanden och förordnanden

Planområdet omfattas huvudsakligen av detaljplan för norra Veddesta industriområde som vann laga kraft den 16 juli 1990. Sedan tidigare gäller byggnadsplan som
fastställdes 1962-11-07.
Markanvändning

Markanvändning i området utgörs av industrifastighet, lokalgata och naturområde.
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Naturvärden

Inom området har det utförts en naturvärdesbedömning av Ekologigruppen (2017).
I nordväst finns ett skogsparti med högt naturvärde. Det är en 50-årig lövskogsdunge
på sumpig mark. Området kan på sikt utvecklas till lövsumpskog. Det är rikt på död
ved och främst bevuxet med videarter. Det finns rikligt med vedsvampar och spår av
hackspettar, bl a mindre hackspett och gröngöling, som båda är rödlistade och omfattas av 4 § Artskyddsförordningen. En fördjupad fågelinventering genomfördes under
våren 2019. Vid de tillfällena kunde inte en förekomst av arterna konstateras. Tidigare hackmärken tyder dock på att området ingår i ett större födosöksområde. Inventeringen rekommenderar att huvuddelen av skogspartiet i nordväst bevaras för arternas skull. I öster finns en grandunge där gråhägrar häckar. Det är troligt att även
kungsfågel häckar i barrskogsmiljöerna i öster.
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Strandskydd

Länsstyrelsen har genom förordnande den 3 juni 1999, baserat på ett tidigare förordnande från 1977, beslutat om strandskyddets omfattning i Stockholms län. Beslutet
innebar bland annat att Bällstaån inom Järfälla kommun är undantagen från strandskydd varför det nu aktuella planområdet i dagsläget inte omfattas av strandskydd.
Om ett område omfattats av en plan antagen före den 1 juli 1975 eller en detaljplan
som tidigare omfattats av sådana äldre planer ersätts av en ny detaljplan brukar
strandskyddet inträda vid planläggning (jfr 10 a § lagen om införande av miljöbalken).
I mål P 9594-17 uttalade Mark- och miljööverdomstolen att 10 a § lagen om införande av miljöbalken inte har någon betydelse i ett planlagt område där strandskydd
inte gäller till följd av ett beslut enligt 15 § naturvårdslagen. Länsstyrelsens undantagsbeslut från 1999 är ett sådant beslut.
Om strandskydd inträder till följd av detaljplanens antagande, kan kommunen upphäva detsamma genom bestämmelse i detaljplanen. Enligt 4 kap. 17 § plan- och
bygglagen får en kommun upphäva strandskyddet för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Av samma bestämmelse framgår
att bestämmelserna i 7 kap. 18 c – 18 g §§ miljöbalken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd. Nämnda bestämmelser medför att
områdets betydelse för strandskyddets intressen är av relevans vid bedömningen av
om strandskyddet ska upphävas.
Markens tillgänglighet för allmänheten

Om strandskydd inträder, utgörs strandskyddsområdet av Bällstaån och ett område
om 100 meter från Bällstaåns strand (jfr 7 kap. 14 § miljöbalken). Det område inom
planområdet som skulle kunna utgöra strandskyddsområde uppgår till ca 76 600 m2.
Ungefär 40 000 m2 av detta område utgörs av industrimark som är inhägnad med staket eller stora parkeringsytor. Resterande del, dvs. knappt halva området, utgörs av
mark som får anses vara tillgänglig för allmänheten. Bällstaån är ca 800 meter lång
längs planområdets norra gräns. En gång- och cykelväg löper längs 280 meter av ån i
öster.
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Bilden visar mark som är inhägnad
Mark som är ianspråktagen

Järfälla kommun bedömer att hela det område inom planområdet som i dag utgörs av
bebyggelse och parkering eller i övrigt är inhägnat är ianspråktaget. Detta område
markeras i bilden nedan.
Inom de ianspråktagna delarna finns inga höga naturvärden och detta område saknar
därmed betydelse för strandskyddets syften.
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Det markerade området innefattar inhägnad mark samt parkeringsytor och anses vara ianspråktagen mark
Föreslagen markanvändning

Granskningsförslaget möjliggör att Saabs verksamhet kan utvecklas på deras fastigheter
samtidigt som en stor del av fastigheterna utvecklas för bostäder inom den regionala stadskärnan.
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Utmed Bällstaån föreslås ett sammanhängande och allmänt tillgängligt parkstråk på
cirka 4 hektar. De åtgärder som kommer att vidtas inom detta område bedöms inte i
sig omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken och här behöver strandskyddet således inte upphävas, för det fall det inträder. Det innebär att delar av det område som
är ianspråktaget kommer att bli park eller naturmark där kommunen inte avser att
upphäva strandskyddet. Det innebär i så fall att 4,6 hektar mark kommer att utgöra
strandskyddsområde som inte gör det idag.
Nya bostäder, grundskola, parkeringshus och kontor utvecklas inom delar av det område där strandskydd eventuellt inträder i och med planläggningen. Detta område är
dock till klart övervägande del redan ianspråktaget. En mindre del av skolgården respektive en mindre del av Saabs kontorsbebyggelse tillkommer inom ett område som
inte är ianspråktagen mark.
4.

ANALYS OCH FÖRSLAG

Planområdet omfattas inte av strandskydd i dagsläget, eftersom länsstyrelsen genom
ett särskilt förordnande undantog området från strandskydd 1977 (omprövat 1999
med samma utgång, jfr 11 § lagen om införande av miljöbalken). Mark- och miljööverdomstolen har uttalat att 10 a § lagen om införande av miljöbalken (om inträde av
strandskydd vid planläggning) inte har någon betydelse i ett planlagt område där
strandskydd inte gäller till följd av ett beslut såsom det länsstyrelsen fattade 1999.
Kommunen uppfattar därför att strandskydd inte inträder när området planläggs. Om
strandskydd ändå anses inträda på platsen sker detta enligt kommunens mening i vart
fall inte längs den kulverterade delen. Bällstaån i den del den rinner genom kulverten
kan inte anses utgöra ett vattendrag i strandskyddsbestämmelsernas mening och utgör därför inte strandskyddsområde (jfr 7 kap. 13 miljöbalken).
Samtidigt konstaterar kommunen att länsstyrelsens beslut från 1999 innehåller vissa
oklarheter, vilka Mark- och miljööverdomstolen har tagit fasta på i ovannämnda
rättsfall. Vidare saknas legaldefinition för begreppet vattendrag och dess exakta betydelse är inte fastställd såvitt gäller tidigare vattendrag som upphört vara naturliga
vattendrag. För att helt undvika osäkerhet avser kommunen att genom detaljplanen
upphäva strandskyddet inom hela det område inom planområdet som ligger inom
100 meter från Bällstaån. Området för parkstråk är undantaget från upphävande. Det
potentiella strandskyddsområde där strandskyddet upphävs redovisas i nedanstående
bild.
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Område där strandskyddet upphävs

Kommunen bedömer att det föreligger särskilda skäl för upphävande av strandskydd
jämte 7 kap. 18 c § miljöbalken. Dessa skäl redovisas i det följande.

Karta som visar särskilda skäl. Den övervägande delen (korsrutigt mönster) är ianspråktagen mark. Snedskrafferad röd del till väster är område av skolgården som är ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Brunt område med fyrkanter till höger är till
för en pågående verksamhet där inte utvidgningen kan genomföras utanför området.

Den klart övervägande delen av planområdet, innefattande det inhägnade området,
parkeringen och de kulverterade delarna av Bällstaån, har redan tagits i anspråk på
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ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dvs. att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområde respektive bevarande av
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Området anses sakna betydelse som rekreationsområde, och det bedöms osannolikt att området i framtiden skulle komma att
fylla en sådan funktion. Inte heller innefattar området några höga naturvärden. De
kulverterade delarna av ån saknar de funktioner hos ett naturligt vattendrag som
strandskyddet syftar till att bevara.
Kommunen bedömer således att det område som upphävandet avser redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (se 7
kap. 18 c § 1 p.).
Vidare behövs området för att utvidga den verksamhet som i dag pågår i området.
Som ett av Europas ledande högteknologiska säkerhetsföretag är Saab i kontinuerlig
förändring. Saabs lokaler i Järfälla är byggda på 1960-talet, en tid med andra behov
och förutsättningar. Saab behöver nu byta lokaler, både på grund av förändrad produktion och förändrat arbetssätt och för att uppfylla framtida säkerhets-, hållbarhetsoch arbetsmiljökrav. Verksamhetens placering är av stor betydelse för att kunna bedriva forskning, utveckling och produktion. Nuvarande område uppfyller dessa kriterier. Utvidgningen kan inte genomföras utanför området eftersom kontoret utgör ett
skyddsobjekt som för sin lokalisering kräver att vissa kriterier är uppfyllda, bl.a. ett
tillräckligt avstånd till närmaste bebyggelse. Det finns även ur skyddssynpunkt klara
fördelar med att viss verksamhet förläggs i berget såsom föreslås i detaljplanen.
Kommunen bedömer således att området som upphävandet avser behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan genomföras utanför området (se 7 kap. 18 c § 4 p.).
Slutligen behöver området även tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som enligt kommunens bedömning inte kan tillgodoses utanför området,
nämligen behovet av skolplatser i området. Uppförande av skolan är en åtgärd som
långsiktigt ger fördelar för samhället. Att behovet av skolplatser kan utgöra ett angeläget allmänt intresse i lagens mening framgår även av praxis.1
Kommunen bedömer avslutningsvis att området även behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (se
7 kap. 18 c § 5 p.).
Kommunen anser även att intresset av att ta området i anspråk i detta fall väger
tyngre än strandskyddsintresset (jfr 4 kap. 17 § plan- och bygglagen). Skälen härtill
är följande. En klart övervägande del av området är redan idag ianspråktaget. Utvidgningen av Saab:s verksamhet innebär att en del av ett mindre skogsparti i öster ianspråktas men detta område saknar i dagsläget betydelse som rekreationsområde och
det bedöms osannolikt att det skulle komma att fylla en sådan funktion i framtiden.
Vidare finns inga höga naturvärden inom detta mindre skogsområde som för sin
funktion behöver finnas inom strandskyddsområde. Samma bedömning görs avseende den mindre del av planområdet som ianspråktas för skolgården. Samtidigt möjliggör ianspråktagandet av dessa mindre områden en angelägen expansion av en för

1

Se MÖD:s dom 27 april 2016 i mål P 8109-15.
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området mycket viktig verksamhet som genererar många arbetstillfällen, och tätortsutveckling genom att trygga tillgången till skolplatser inom kommunen. Nämnda behov får anses viktigare än bevarandet av strandskydd inom det aktuella området.
Avslutningsvis kan tilläggas att syftet med detaljplanen Bällstadalen i allmänhet får
anses stå väl i överensstämmelse med de intressen som strandskyddet syftar till att
värna. Med planförslaget kan nya park- och naturytor som är tillgängliga för allmänheten tillkomma längs Bällstaån, samtidigt som dett område som idag hyser höga naturvärden (lövsumpskog) avsätts som naturmark. Dessa åtgärder kommer att bidra till
att strandskyddets syften uppnås i högre grad än om pågående markanvändning fortgår.
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