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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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Myndigheter, förvaltningar och remissinstanser 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande underlag att det finns risk att 
detaljplanen inte tillgodoser riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Vidare anser Länsstyrelsen att planen inte säkerställer att bebyggelsen blir 
lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende riskhänsyn. 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen 
för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 
11 § PBL. 

Riksintresse kommunikationer 

Planområdet angränsar till E18 som är ett utpekat riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken och ska, så långt som det är möjligt, skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjandet av denna.  
 
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande att det behöver framgå i 
planhandlingarna vilka åtgärder för dagvattenhantering som kommer genomföras närmst 
E4:an för att säkerställa att anläggningen inte påverkas negativt vid ett skyfall. Vidare 
behöver kommunen förtydliga i planbeskrivningen hur avrinning från planområdet 
planeras så Trafikverkets vägdiken inte belastas ytterligare då det inte finns kapacitet för 
detta.  
 
Vidare behöver kommunen reglera plankartan längst med Trafikverkets anläggning så att 
nödvändiga skyddsavstånd uppnås för att riksintressets funktion inte riskerar att påverkas 
av detaljplanens utbredning.  

Till nästa skede behöver kommunen förtydliga hur planförslaget förhåller sig till 
riksintresset för kommunikationer med hänsyn till de synpunkter som angetts ovan.  
 

Kommentar: Dagvattenhanteringen ska säkerställas inom planområdet enligt 
kommunens krav för dagvattenhantering. Flödesbegränsning enligt riktlinjerna 
har beräknats utifrån begränsning som behöver uppnås för att inte riskera att 
närliggande fastigheter översvämmas. Dagvattenutredningen har tagits fram i 
syfte att utreda möjliga dagvattenlösningar för att hantera dagvatten inom 
kvarters- och allmän platsmark. Med de föreslagna åtgärderna kommer  
flödesmängderna begränsas till minst 30 l/s per ha vid planområdesgräns.    
Krav på omhändertagande av dagvatten ställs i detaljplanen. 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen kompletteras gällande 
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avrinningen från planområdet samt förtydligas gällande hanteringen av 
skyfallsvatten. 
Under arbetet med detaljplanen har kommunen haft dialog med Trafikverket 
gällande riskhanteringen och säkerställandet av riksintresset för E18. 
Skyddsåtgärder har införts på plankartan för att säkerställa att nödvändiga 
åtgärder på byggnaden vidtas för att hantera olycksrisker. Samhälls- och 
individrisken har tagits i beaktan utifrån platsspecifika förhållanden och ett 
skyddsavstånd på 30 meter mellan beläggningskant och byggnad har 
säkerställts på plankartan. Inom det avståndet ryms en eventuell breddning av 
E18 för ett separat busskörfält.   

Hälsa och säkerhet  

Riskanalysen visar på förhöjda risker utmed E18, Enköpingsvägen samt Viksjöleden 
söder om planområdet. Länsstyrelsen gör bedömningen att risknivån är så pass hög, att 
den motiverar säkerställande av skyddsåtgärder på byggnaderna för att mildra 
konsekvenserna av en farlig godsolycka. Utmed Enköpingsvägen/Viksjöleden behöver 
planbestämmelserna justeras för att säkerställa nödvändigt skydd, om byggnaden i en 
framtid utformas så att människor kan komma att vistas inom hela byggnadens volym. I 
planförslaget finns planbestämmelsen f2 som innebär att minst 20 % av fasad ska vara 
uppglasad. Underkant av fönster ska placeras högst 4 meter över marknivå. För samma 
byggnad finns även bestämmelsen b2 som innebär att fönster i fasad på mellan 0-2,5 
meter från marknivå utförs brandklassade i minst brandteknisk klass EI 30. Utifrån att 
detaljplanen medger att byggnaden invändigt kan utformas så att människor kan finnas 
bakom en fasad helt i glas, så anser Länsstyrelsen att uppglasningen mot Viksjöleden ska 
vara i minst brandteknisk klass EI 30.  
 
På plankartan är en del av planområdet längs med E18 anlagd som parkmark. 
Länsstyrelsen anser att en park är en olämplig markanvändning i anslutning till en 
primär led för farligt gods då parken kan uppmuntra till stadigvarande vistelse. 
Kommunen behöver till nästa skede utforma området närmast E18 med en lämplig 
markanvändning så att stadigvarande vistelse inte uppmuntras. Länsstyrelsen instämmer 
vidare med Trafikverket att riskanalysen behöver utgå från Trafikverkets prognosår 
2040.  
 
Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan bedömer Länsstyrelsen att kommunen inte 
har visat att bebyggelsen i alla delar av planen blir lämplig för människors hälsa 
avseende risk. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras så att även kravet på brandklassade 
fönster mot Enköpingsvägen österut (ovan nämnd som Viksjöleden) införs som 
planbestämmelse.  
Detaljplanens intentioner med planbestämmelsen ”Park” är att grönområdena 
utmed gång- och cykelvägen ska iordningställas och skötas i högre 
utsträckning för att ge en vårdad karaktär, dock inte uppmuntra människor att 
vistas under en längre tidsperiod närmast motorvägen. Markanvändningen på 
grönremsan utmed E18 ändras till ”Natur”.  
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Riskanalysen kompletteras med den aktuella trafikuppskattningen från 
Trafikverket för år 2040.  

Rådgivande synpunkter  

Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten 

Under förutsättning att markinfiltration är möjlig och att de dagvattenanläggningar som 
föreslås anläggs och har avsedd effekt instämmer Länsstyrelsen med kommunens 
bedömning att planområdet inte riskerar att äventyra miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Det är dock önskvärt om kommunen säkerställer på plankartan, i den mån det är möjligt, 
omfattningen av markinfiltrationen som anges i dagvattenutredningen (Geosigma 2020) 
för att dagvattenlösningarna ska få önskad effekt.  
 

Kommentar: Det ställs krav i detaljplanen på att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken med en minsta fördröjningsvolym på 200 m3. För att kunna 
uppnå detta krävs det att markinfiltrationsanläggningar anläggs på 
fastigheten. Planbestämmelsen anses som tillräcklig för att säkerställa 
markinfiltration genom fördröjning och därmed rening inom kvartersmarken 
som krävs enligt dagvattenutredningen.   

Övriga synpunkter  

Naturmiljö 

I medföljande miljökonsekvensbeskrivning (AFRY 2020) anges att biologiskt värdefulla 
ekar och lindar och flertalet hotade arter riskerar att försvinna i och med planförslagets 
genomförande. Vidare anges att fridlysta fåglar kan påverkas negativt av planförslaget. 
Länsstyrelsen saknar dock en beskrivning av eventuell förekomst av andra fridlysta arter 
än bara fåglar vilket saknas i MKBn. Till nästa skede bör kommunen visa på eventuella 
andra fridlysta arter som kan påverkas av planförslaget. Detta är relevant då en detaljplan 
i regel medför en betydande miljöpåverkan om förbuden i artskyddsförordningen 
riskeras att utlösas. 

Kommentar: Utifrån kommunens naturvärdesinventering finns det inga arter vars 
populationsbestånd skulle riskera att påverkas negativt. Risk för eventuell påverkan på 
fridlysta arter på grund av planförslaget ska undersökas närmare och förtydligas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Lantmäteriet 
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av 
planen att hitta respektive fastighet på plankartan. Fastighetsbeteckningen som 
saknas är Jakobsberg 18:1. Fastighetsbeteckningen Jakobsberg 18:19 är otydlig och 
bör göras synligare. 
Jakobsberg 18:19 fastighetsgräns är inte redovisad, den är i alla fall svår att se i 
plankartan. Att redovisa fastighetsgränsen underlättar förståelsen för vad som 
behöver regleras till Jakobsberg 18:19 från Jakobsberg 18:1. I och med att 
fastighetsgränsen är otydlig är det svårt att se om delar av Jakobsberg 18:19 omfattas 
av allmänplatsmark och i så fall behöver lösas in av kommunen. 
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Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 
är något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av 
planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 
planläggningen. 

Övriga frågor  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att 
den angivna skalan ska stämma. 
 Kommentar: Grundkartan kompletteras enligt yttrandet.  

2. Trafikverket 

Trafikpåverkan 

Enligt den bullerutredning som utförts beräknas trafikalstringen från verksamheten 
bli ca 143 lastbilar per vecka (mån-fre 06-16) Om dessa siffror stämmer motsvarar 
detta ca 3 lastbilar per timme, under förutsättning att det är en relativt jämn 
fördelning av ankomster och avgångar över tid. Det saknas dock information om 
annan trafikalstring, exempelvis kring det som kan härledas från antalet anställda, 
besökare, p-platser och verksamhetens BTA. Utifrån detta måste en heltäckande 
trafikutredning genomföras för planförslaget, eftersom E18 kan komma att påverkas i 
någon grad av föreslagen exploatering. 
Trafikverket har planer att bredda E18 för vägsträckan mellan trafikplats Hjulsta och 
trafikplats Jakobsberg med ytterligare ett körfält i varje riktning. Med största 
sannolikhet blir det även ett fjärde körfält mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats 
Barkarby. Projektet omfattar även en ombyggnation av trafikplats Barkarby. Enligt 
trafikprognoser visas inga kapacitetsproblem norr om Jakobsberg efter Förbifartens 
öppnande i dagsläget. Det måste dock säkerställas att framtida trafikbelastning inte 
genererar kapacitetsproblem på E18 och tillhörande ramper i området. Avfarten mot 
Jakobsberg med riktning från Barkarby, kan dessutom bli hårt belastad i framtiden 
eftersom avfarten utgör en ventil för den växande trafiken mot Barkarby 
handelsområde. Därmed bör trafikutredningen även redovisa hur exploateringen 
påverkar Trafikverkets anläggningar i närområdet. 
Därtill vill Trafikverket upplysa om att E18 i framtiden ska ges möjlighet för 
ytterligare breddning avsedd för kollektivtrafikkörfält längs berörd vägsträcka. Ett 
kollektivtrafikkörfält behöver minst 3,5 meter i vägbredd. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om den 
förväntade trafikalstringen på grund av planförslaget samt en bedömning av 
trafikpåverkan.  
Vad det gäller behov av en heltäckande trafikutredning så har avdelningen för 
park och gata ett uppdrag att i närtid ta fram en trafikanalys och trafikstrategi 
för kommunen. I trafikanalysen ska trafikbelastningen och problemen 
kvantifieras. Olika lösningar ska testköras. I trafikstrategin kommer det att 
finnas en handlingsplan för vilka åtgärder kommunen ser behov av att utreda 
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framgent. Trafikstrategin ska kopplas till kommunens långsiktiga mål för att 
uppnå bland annat Agenda 2030.  
Verksamheten kommer att ligga ca 250 meter från närmaste busshållplats samt 
ca 900 meter från pendeltågsstationen i Jakobsberg vilket ger goda 
förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik vilket skulle minska 
andelen personbilstrafik till planområdet. 
Vid utformningen av planförslaget har det tagits hänsyn till en eventuell 
breddning av E18 för att möjliggöra ett busskörfält i framtiden.  

Planbestämmelser och skyddsavstånd till E18  

Trafikverket har som riktlinje att skyddsavstånd ska hållas från motorväg till 
planlagd mark och byggnader utifrån risk, säkerhet mm. För motorväg E18 ska det 
finnas minst ett avstånd om 25 meter mellan beläggningskant och kvartersgräns, och 
därtill tillkommer ett avstånd om 10 meter mellan kvartersgräns och byggnad. 
I plankartan beaktas inte det skyddsavstånd till E18 som omnämns ovan. Plankartan 
behöver korrigeras utifrån byggnadsfritt avstånd om 25 meter mellan 
beläggningskant på motorväg och kvartersgräns samt ytterligare 3,5 meter för ett 
framtida kollektivtrafikkörfält. Totalt ska därmed avståndet mellan beläggningskant 
och kvartersgräns som minst vara 28,5 meter. Därutöver måste även avståndet mellan 
byggnad och kvartersgräns justeras till 10 meter, vilket innebär ett avstånd om minst 
38,5 meter mellan byggnad och beläggningskant.  
Plankartan anger planbestämmelsen ”Naturområde” dikt an E18. Detta godtas ej 
eftersom Trafikverket måste kunna underhålla E18 inom vägområdet utan 
föreskrifter och natur ska läggas utanför gräns för vägområdet, plus 3,5 meter för 
framtida kollektivtrafikkörfält. Trafikverket anser att detta område inte skall 
planläggas. 
Plankartan har två områden intill E18 med bestämmelse ”Park”. Detta godtas inte, då 
vistelse intill E18 inte får ske eftersom bestämmelsen kan ge upphov till att medföra 
vistelse av människor i en riskfylld och skadlig miljö. 

Kommentar: Planhandlingarna förtydligas med att området närmast E18 inte 
ska utformas så att människovistelse uppmuntras. Behövliga skyddsavstånd 
gällande trafiksäkerheten och riksintresset för kommunikationer har reglerats 
in på plankartan utifrån Trafikverkets senare platsspecifika bedömning om 
minsta godtagbara avstånd på 30 meter från beläggningskant fram till 
byggnad. Plangränsen ska flyttas så att den är 5 meter utanför befintligt 
vägområde i enlighet med vad som bestämdes på mötet med Trafikverket den 
18/11 2020.  
Angivet avstånd har kompletterats med planbestämmelser för att säkerställa 
byggnadernas brandsäkerhetsåtgärder och användning.  

Avvattning 

Trafikverket har tagit del av genomförd dagvattenutredning och kan konstatera att 
den bör kompletteras med information om hur E18 kan påverkas vid ett skyfall; 
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exempelvis vid ett 50- och 100-årsflöde. Lösningen med växtbäddar som kopplas till 
befintligt dagvattensystem måste klara av att ta emot ytavrinning vid skyfall. 
Trafikverkets vägdike vid E18 är endast dimensionerat att hantera motorvägens 
avrinning och kan ej ta emot dagvatten från nytillkommen exploatering längs vägen. 
Det måste därför klargöras att avrinning inte leds mot E18 och dess vägdike. 
I utredningen anges det även att dagvattenflöden kommer att öka med 484 % och 
årsmedelflöden med 192 %. Det framgår dock inte om dessa ökade flöden är 
beräknade med eller utan åtgärder. Det måste tydliggöras hur stor andel ökning som 
sker både med och utan åtgärder. 
Det måste även visas hur översvämningsrisken ser ut i utbyggt scenario då vegetation 
och naturmark är borttagen samt vilka konsekvenser det kan få för E18. Detta ska 
även beakta influensområden där avrinning sker mot E18 och inte bara hur avrinning 
sker inom planområdet. 
I plankartan anges det att ”Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken med en 
minsta fördröjningsvolym på 200 m³”. Det framgår dock inte varför just denna 
volym angetts. Det bör framgå hur fördröjningsmagasinet har kapacitet att hantera ett 
skyfall. 

Kommentar: De föreslagna dagvattenlösningarna är dimensionerade för att 
uppfylla Järfälla kommuns krav på dagvattenhantering. Det innebär att 
dagvattenanläggningen ska dimensioneras och anläggas så att kringliggande 
fastigheter inte belastas. Vid exploatering ska omhändertagandet av dagvattnet 
inom planområdet inte försämras och dagvatten inte ledas bort för att orsaka 
översvämningar av nedströms liggande områden. Krav på flödesbegränsningar 
ska ställas vid bygglov i samband med nybyggnation i området.  
Baserat på de kommunala kraven på flödesbegränsning vid nybyggnation är 
den totala fördröjningsvolym som behöver hanteras inom kvartersmarken 200 
m³, vilket framgår i avsnitt 6 och 7 i dagvattenutredningen. I tabell 6-1 
redovisas flödesberäkningarna. För hela området är det beräknade befintliga 
flödet 84,2 l/s. För planerad markanvändning (dvs utan lösningsåtgärder) är 
det beräknade flödet 448 l/s. Och för det planerade flödet med åtgärder och 
infiltration är det beräknade flödet 74,5 l/s.  
Den kommunala översvämningskarteringen indikerar inte större någon risk att 
vattnet trängs undan vid exploatering i området. De föreslagna åtgärderna 
innefattar huvudsakligen växtbäddar, svackdiken och fördröjningsmagasin. 
Uträkningarna framgår i tabell 7-1 i dagvattenutredningen. Enligt utredningen 
bedöms de föreslagna åtgärderna vara tillräckliga för att säkerställa att 
överskottsvattnet inte leds till E18 och diket förutsatt att den befintliga 
höjdryggen utmed E18 behålls även i fortsättningen. Planhandlingarna 
kompletteras med en analys och redovisning av rinnvägar vid skyfall vid 
genomförandet av detaljplanen. 

Buller och luft 

E18 är en källa för buller och luftföroreningar. Om det inom verksamheten planeras 
för bostäder eller annat som innebär stadigvarande vistelse för människor ska detta 
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beaktas. Verksamheten är placerad intill en vägsträcka på E18 som har påvisat höga 
halter av partiklar och kvävedioxider. Detta innebär att vistelse som vetter mot vägen 
ska undvikas. 
I luftutredningen ser vi att det saknas en bedömning av PM10- och NO2-halter för 
2040, vilket bör justeras och ingå i analys. 
I luftutredning får man enbart redovisat var människor eventuellt ska vistas i figur 8, 
s 16. Bra om detta tydliggörs, alltså var portarna till rosteriet ska vara, eventuella 
parkeringsplatser mm. Planhandlingarna bör förtydligas med vilken yta som är 
avsedd för park. 

Kommentar: Luft och luktutredningen kompletteras gällande en bedömning av 
PM10- och NO2-halter för 2040. Planförslaget innebär att obemannat lager 
och andra produktionsdelar som inte kräver hög bemanning placeras utmed 
E18. Friskluftsintag placeras från den sida som vetter från motorvägen. 
Utifrån en översiktlig SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) som 
finns i miljökonsekvensbeskrivningen kan man utläsa att koncentrationen av 
luftpartiklar är som mest vid körbanan och avtar snabbt med avståndet. 
Planförslaget bedöms inte innebära att människohälsan riskerar att påverkas 
negativt på grund av befintliga halter av luftpartiklar och föroreningar. 
Den tänkta infarten till verksamheten samt parkeringsplatserna framgår i 
illustrationsplanen på sidan 15 i planbeskrivningen.   
Grönområden längs gång- och cykelvägen i söder är avsedd att fungera som 
ett parkstråk och en grön korridor för ekosystemtjänster. Grönområdet utmed 
E18 ändras till markanvändning ”Natur” i detaljplanen. 

Luftfart 

LFV är sakägare till CNS-utrustning och ska kontaktas när byggnader och andra 
objekt planeras som är 20 meter eller högre över marknivån. LFV står till tjänst med 
att utföra en flyghinderanalys och även genomföra luftrumsutredningar. De utreder 
eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden och tekniska system 
kopplade till flygverksamhet. Höga objekt riskerar att störa de tekniska systemen 
genom elektromagnetiska störningar. 
För att de höga objekten ska hinna komma in i flyghinderdatabasen och publiceras på 
flygkartor, ska en flyghinderanmälan skickas till Försvarsmakten. Anmälan skickas 
senast fyra veckor innan uppförandet av de höga objekten, enligt SFS 2010:770. 
Höga objekt måste även förses med belysning. Krav på hindermarkering ställs 
lämpligen i bygglovsskedet, enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155 
(ändrad genom TSFS 2013:9). 
Försvarsmakten bevakar riksintresset för totalförsvaret och vill ha in alla remisser på 
byggnader och övriga objekt som är över 45 meter över marknivån inom tätort, och 
över 20 meter utanför tätort. Trafikverket noterar att LFV och Försvarsmakten blivit 
remitterade och hänvisar därmed till deras yttrande. 

Kommentar: Planhandlingarna har skickats till Luftfartsverket, 
Försvarsmakten samt flygplats Arlanda och Bromma. Inga synpunkter har 
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inkommit gällande den planerade anläggningen och flyghinderanalys bedöms 
inte vara nödvändig i detaljplaneskedet.   

Riskutredning 

I den riskutredning som genomförts anges det att ytan mellan höglager och E18 kan 
användas som parkering för personal. Denna skrivning bör tas bort eftersom det inte 
finns något sådant planstöd i den föreslagna plankartan. Alternativt att det beskrivs i 
planhandlingar hur gata och eventuell parkering tänkt att ordnas på u1 område.  
Riskutredningen behöver korrigeras så att det framgår nuläge och prognosår 2040. I 
utredningen nämns endast Trafikverkets inventering från stickprov 2018 som 
underlag. 

Kommentar: Ytan strax öster om lagerbyggnaden är främst avsedd för att 
säkerställa en serviceväg till anläggningen, vilket förtydligas i 
planbeskrivningen. Riskutredningen kompletteras utifrån Trafikverkets 
prognosår för 2040. 

Bevakningsuppdrag 

Ett bevakningsuppdrag behöver upprättas och antas innan detaljplanens antagande. 
För åtgärder nära Trafikverkets anläggning reglerar bevakningsuppdrag ansvaret 
mellan Trafikverket och kommunen om risk finns för påverkan på Trafikverkets 
anläggning. 

Kommentar: Ett bevakningsuppdrag mellan kommunen och Trafikverket ska 
upprättas vid behov.  

3. Trafikförvaltningen - Region Stockholm 
Trafikförvaltningen ser positivt på planen som tillför Jakobsberg nya arbetsplatser 
och en ny målpunkt. 
Trafikförvaltningen förutsätter att ombyggnationer som berör vägen norr om 
cirkulationsplatsen Enköpingsvägen/Viksjöleden inte ska påverka bussarnas 
framkomlighet negativt. Om körfältet minskas ska detta ske i enlighet med 
trafikförvaltningens riktlinjer (RiBuss) för att säkerställa att bussar kan ta sig fram på 
vägen. Detta innebär att körbanans bredd måste vara minst 3,5 meter breda i båda 
riktningar. 
Trafikförvaltningen vill bli kontaktad i god tid innan byggstart, cirka 1 år för att 
kunna planera för eventuella störningar som byggtiden medför. 

Kommentar: Ombyggnation av Enköpingsvägen har förprojekterats utifrån 
riktlinjerna i RiBuss. Ett vägområde som behövs för att kunna trafikera med 
buss även i fortsättningen har säkerställts i detaljplanen.       
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4. Brandkåren Attunda 

Transporter av farligt gods och riskobjekt i planområdets närhet 

BA har övergripande studerat riskbedömningen för transporter av farligt gods och 
riskobjekt i planområdets närhet samt planens hänsyn till riskerna. 
Resultaten av den kvantitativa riskanalysen som genomförts inom ramen för 
riskbedömningen redovisas uppdelat på respektive riskkälla. Sammanlagda nivåer för 
individ- respektive samhällsrisk redovisas inte och ligger inte till grund för den 
efterföljande riskvärderingen. Eftersom de redovisade risknivåerna är relativt höga 
anser Brandkåren Attunda det vara viktigt att även redovisa den totala riskbilden och 
inkludera den i värderingen. 
I inventeringen och bedömningen av riskkällor anges att den tillkommande cisternen 
för brandfarlig gas inom Eons område inte utreds vidare med hänvisning till att 
händelser med förvaringen som kan påverka omgivningen är alltför osannolika. 
Brandkåren Attunda vill belysa att utförande enligt allmänna råd i SÄIFS 2000:2 inte 
är liktydigt med att riskerna för hanteringen är försumbara. Vidare framgår det inte 
hur stor den planerade cisternen kommer att vara eller vilka avstånd till omgivningen 
den kommer att ha. 
Brandkåren Attunda anser även att plankontoret bör beakta de transporter av 
brandfarlig gas (LNG) som tillkommer området med vilken riskpåverkan de har på 
den befintliga omgivningen längs transportsträckan. Även om cisternen för 
brandfarlig gas (LNG) inte ingår i det tilltänkta planområdet, så är syftet med 
uppförandet av cisternen att försörja det tilltänkta planområdet med LNG. 
Med bakgrund i ovanstående anser Brandkåren Attunda att det bör undersökas om 
det finns fler riskreducerande åtgärder som till en i sammanhanget rimlig kostnad 
kan tillämpas för att reducera olycksriskerna, exempelvis rörande riskbidraget från 
den tillkommande cisternen. 
I bestämmelse b1 i plankartan anges i enlighet med riskbedömningen att 
utrymningsvägar ska mynna på motsatt sida om byggnaden från E18. Bestämmelsen 
kan tolkas som att den uppfylls genom att utrymningsvägar mynnar mot lastgården. 
Ifall parkeringshuset då har byggts kan det innebära att utrymmande personer måste 
gå runt det med fri sikt mot E18 och eventuell olycka som skett där. Brandkåren 
Attunda anser att bestämmelsen bör säkerställa tillgång till utrymningsväg som 
mynnar från byggnadskomplexets västra del. 
I bestämmelse b3 i plankartan anges att utrymningsvägar som går i liv med fasad mot 
Enköpingsvägen ska utföras inom egen brandcell. Brandkåren Attunda anser att 
bestämmelsen bör förtydliga att de även ska utföras som egen brandcell mot 
Enköpingsvägen, i likhet med vad som anges i riskbedömningen. 

Kommentar: Riskutredningen och bedömningen ses över utifrån yttrandet. 

Översvämning och skyfall 

Enligt plan- och bygglagen åligger det kommunen att utreda markens lämplighet 
utifrån bland annat risken för översvämning. 
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Planförslaget innebär i korthet att befintligt skogsområde omvandlas till 
industriområde med hårdgjorda ytor som rymmer bl.a. kafferosteri. I 
dagvattenutredningen beskrivs förutsättningarna för naturlig infiltration av dagvatten 
inom skogsområdet som bra. 
Enligt dagvattenutredningen består den planerade dagvattenhanteringen av olika 
anordningar för fördröjning och infiltration av dagvatten, såsom bl.a. växtbäddar och 
fördröjningsmagasin. Det anges också att höjdsättningen av området bör planeras för 
att klara extremregn så att bräddvatten från fördröjningsanläggningar tillåts rinna 
iväg. I övrigt berörs inte översvämning till följd av skyfall, eftersom det anges ligga 
utanför utredningens syfte. 
I planbeskrivningen anges att det idag inte finns någon större risk för att området 
skulle drabbas av översvämning vid ett 100-årsregn samt att hantering av dagvatten 
kommer att ske inom kvartersmarken enligt kommunens riktlinjer för att inte orsaka 
översvämning till närliggande områden. 
Brandkåren Attundas bedömning är att det inte skett någon utredning av hur 
genomförandet av planen förändrar risken för översvämning till följd av skyfall 
utanför planområdet, till följd av förändrad avrinning från det. Brandkåren Attunda 
anser att det bör utredas och eventuella åtgärder identifieras. 

Kommentar: En kompletterande analys av avrinningsvägar vid skyfall med den 
föreslagna bebyggelsen har tagits fram (Geosigma 2021-01-15). Enligt 
analysen kommer vattnet vid ett skyfall huvudsakligen att stängas in på gården. 
Behov av ytterligare åtgärder inom planområdet bedöms inte föreligga.  

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon 

Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet 
mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter. God 
åtkomlighet för räddningstjänstens fordon mot anordningar för brandfarlig gas bör 
säkerställas. 

Brandvattenförsörjning 

Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att 
tillgodoses. Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att 
brandvattenförsörjning i form av konventionellt system med brandposter finns i 
tillräcklig omfattning. 

Kommentar: Åtkomlighet till anläggningen bedöms kunna tillgodoses genom 
att räddningstjänstfordon kommer att kunna köra in på gården i norr och 
använda serviceväg i öster samt en breddad gc-väg i söder och 
angöringsfickor vid Enköpingsvägen i väster.    
Möjligheten att anlägga brandposter ses över i samband med omläggning av 
vattenledningar, detaljprojektering och genomförandet av exploateringen.  
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5. Svedavia 
Med den position och de höjder som anges i plankartan föreligger ingen 
genomträngning av befintliga eller planerade hinderbegränsande ytor och ingen 
påverkan på befintliga eller planerade procedurer för Bromma Stockholm Airport 
eller Stockholm Arlanda Airport och vi har därmed inget att erinra. 

6. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk 
gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet. 

7. Tekniska nämnden    

Trafik och gata 

Enligt tekniska nämnden bör det finnas ett upphöjt övergångsställe vid infarten till 
kafferosteriet för att uppnå god trafiksäkerhet, eftersom biltrafik korsar en huvudled 
för gång- och cykel. 
På s. 20 i planbeskrivningen står följande: ”Angöringsplats föreslås vid 
Enköpingsvägen i västra delen av planområdet. Området skulle fungera för kortare 
stopp vid på- och avstigning vid kontorets entré samt kortvarigt uppehåll för olika 
servicebilar som t.ex. slamsugningsbil.” Tekniska nämnden anser att angöringsplats 
är mer lämplig och bör kunna tillfredsställas inom fastigheten. Angöringsplatser 
utmed Enköpingsvägen inverkar negativt på trafikflödet, eftersom det stoppar upp 
flödet på huvudleden. 
Tekniska nämnden vill även påpeka att möbleringszon för belysning saknas längs 
stora delar av Enköpingsvägen. Det vore bra om det redogörs i planbeskrivningen 
hur det är tänkt att lösas. 

Kommentar: Utrymme för att kunna uppföra ett upphöjt övergångsställe finns i 
planförslagets vägutrymme. Utformningen av övergångsstället ses över vid 
detaljprojekteringen.  
Planförslaget är utformat för att det ska vara möjligt att anordna kortare stop 
för bland annat servicebilar. Brunn för slamsugning planeras dock inne på 
gården och tömningen kommer att ske från fastigheten. Angöring vid entrén 
bidrar till en mer urban utformning av miljön framför kontorshuset och 
ambitionen på sikt är att bygga om Enköpingsvägen norrut till en stadsgata.  
Belysningsstolpar har förprojekterats för att kunna uppföras inom 
möbleringszonen utmed cykelbanan.  

Park och natur 

Tekniska nämnden anser att det är bra att funktionen av de gröna spridningssamban-
den, t.ex. ädellövssamband för spridning av växter och djur, uppmärksammats i plan-
arbetet och också lyfts in i planens syfte. Markanspråket innebär dock att stora delar 
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av skogspartiet samt brynzonen i söder med lövträd och några äldre ädellövträd 
kommer försvinna. Funktionen i grönstråket kommer därmed minska. Givet dessa 
förutsättningar är det dock viktigt att ansträngningar gjorts att i möjligaste mån upp-
rätthålla spridningsfunktionen i den kvarvarande park- och naturmarken. 
Enligt tekniska nämnden är det är bra att naturvärdestallar som kan sparas inom NA-
TUR-området har mätts in och markerats ut. Det är viktigt att det vid framtida bygg- 
och anläggningsarbeten vidtas lämpliga skyddsåtgärder för dessa tallar och övriga 
träd som ska bevaras inom NATUR- respektive PARK-områdena så dessa inte tar 
skada och att standard för skyddande av träd vid byggnation efterlevs.  
De två största ekarna som omnämns i planbeskrivningen, som tyvärr inte kunnat spa-
ras på plats, ska dock som skademinimeringsåtgärd på byggherrens bekostnad läggas 
ut som faunadepå, antingen inom planområdet eller i intilliggande Västra Järvafältets 
naturreservat, enligt kommunekologens anvisningar. Detta bör preciseras i marköver-
låtelseavtalet. 
Tekniska nämnden vill påpeka att i sektionen och illustrationsplanen på s. 14 är gatu-
träd inritade på östra sidan av Enköpingsvägen, intill planerad kontorsbyggnad. På s. 
4 står det att: ”En kontorsbyggnad i upp till sex våningar placeras dikt an mot 
Enköpingsvägen.” Så ser det också ut att vara enligt illustrationsbilden längst ner på 
s. 13 (dvs. inga gatuträd illustrerade). Det vore förstås önskvärt med trädplantering 
(för upplevelsen i gatumiljön) om plats finns, men framförallt bör informationen på 
de olika ställena överensstämma.  
I nedre ritningen på s. 24 är nya lövträd illustrerade i mörkgrönt och befintliga träd i 
ljusgrönt, inte tvärtom, som det står i texten under ritningen. 

Kommentar: Planhandlingarna förtydligas gällande beskrivning av den 
planerade utformningen av Enköpingsvägen norrut, dock kan detaljeringsnivån 
variera något i de olika illustrationerna/perspektivbilderna.  
Texten till bilden som illustrerar nya respektive gamla träd revideras i 
planebeskrivningen. Kommunen har rådighet över det aktuella grönområdet 
längs Enköpingsvägen och ansvarar över att lämpliga träd planteras utifrån ett 
framtaget projekteringsunderlag.  

Dagvattenhantering 

Tekniska nämnden anser att reningen av dagvatten måste säkerställas genom en 
allmän reningsanläggning på allmän platsmark. Det behöver utredas vidare hur detta 
kan lösas, t.ex. kan det vara nödvändigt att se över planstrukturen. 
I planbeskrivningen på s. 10 blandas text om skyfall och dagvattenhantering under 
rubriken ”Översvämning”. Tekniska nämnden föreslår att ta bort texten om dagvatten 
under denna rubrik och att det bara ska stå om översvämning vid 100-årsregn.  

Kommentar: Under arbetet med detaljplanen har invändiga utrymmesbehov 
för anläggningen studerats noggrant för att kunna få till alla funktioner som 
behövs för kaffetillverkning. Det sammantaget med fjärrvärmeledningar i 
norra delen av fastigheten gör att anläggningen inte kan minskas eller flyttas 
norrut för att kunna reservera mer allmän platsmark söder om anläggningen 
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för dagvattenhantering. De föreslagna dagvattenåtgärderna sammantagna 
innebär att kommunens riktlinjer för dagvattenhantering inom planområdet 
uppfylls, dock sker en större del av fördröjningen på kvartersmark.  

Vatten och avlopp 

Tekniska nämnden vill belysa att tunga fordon ska ha åtkomst till vattenkiosken. För 
övrigt är det viktigt att beakta att kostnaderna för ledningsflytt samt flytt av vatten-
kiosk inte bekostas av VA-kollektivet. 
Tekniska nämnden anser att det är viktigt att hänsyn tas till tidigare yttranden när det 
kommer till frågor som t.ex. uppskattad kostnad för ledningsflytt samt 
kapacitetsfrågor. Kostnadsuppskattningar i tidigare yttranden ersätter inte behovet av 
produktions-/ byggnadskalkyler, utan ger en indikation av läget. 

Kommentar: Planförslaget innebär att den befintliga vattenkiosken behöver 
flyttas. Vattenkiosken bedöms kunna anläggas längre norrut vid 
Enköpingsvägen vid Lidls fastighet enligt den gällande detaljplanen. 
Kostnadsuppskattning/finansiering för behövliga åtgärder hanteras under 
detaljplaneprocessen.  

Avfallshantering 

Utöver stycket om avfallshantering på s. 22 i planbeskrivningen finns inget underlag 
att granska angående avfallshanteringen, tekniska nämnden förutsätter därför att 
avfallshantering inom planen och fortsatt ombyggnation inom planområdet utgår från 
kommunens föreskrifter och riktlinjer. 
Vad som framgår från illustrationsplanen (t.ex. på s. 16) är att fordon som ska till 
fastigheten behöver åka genom en grind. Beroende på grindens inställningar riskerar 
detta bli ett hinder för avfallshämtning. Av erfarenhet från andra industrifastigheter 
med grind brukar inte alltid sopbilen kunna komma fram till avfallsutrymmet. 
Tekniska nämnden föreslår att texten om avfallshantering i planbeskrivningen 
uppdateras enligt förslaget nedan: 
”Avfallshanteringen inom planen ska ske i enlighet med kommunens 
renhållningsordning samt tillämpningsanvisningar, dvs. Järfälla kommuns 
avfallsplan, Järfälla kommuns föreskrifter samt Järfälla kommuns riktlinjer för 
avfallshantering. Avfall som uppkommer inom fastigheterna ska hanteras inom 
respektive fastighet och hämtningen av avfallet sker från närmsta väg. 
Återvinningscentral finns inom kommunen.” 

Kommentar: . Det bedöms finnas goda möjligheter att hantera avfall inom 
fastigheten enligt kommunens föreskrifter och riktlinjer.  Planbeskrivningen 
förtydligas utifrån Tekniska nämndens synpunkt.  

8. Miljö- och bygglovsnämnden 

Plankarta med bestämmelser 

Bestämmelsen om högsta nockhöjd förekommer två gånger. På sidan 14 står ”För att 
bevara en skyddszon samt ett flertal äldre tallar mot E18 planläggs området närmast 
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motorvägen som natur.” Det aktuella området har användningen naturmark. På sidan 
24 i planbeskrivningen nämns att ”Inmätta äldre tallar inom natur-, respektive 
parkområdet som i högsta mån bör bevaras i samband med byggnation.” Det finns 
ingen skyddsbestämmelse gällande att tallarna inte får fällas. 
Illustrationsplanen på sidan 15 visar byggnadernas användningssätt och funktioner. I 
den norra delen redovisas en byggnadsvolym för framtida utnyttjande såsom en 
större fabrik eller ett parkeringshus. Den aktuella delen har användningen J. För att 
byggnadsdelen ska kunna användas som parkering bör även användningen P läggas 
till. Det gäller även markparkeringen.  

Kommentar: Området med de aktuella tallarna planläggs som Naturmark på 
plankartan för vilket kommunen även fortsättningsvis kommer att vara 
huvudman för och därmed kommer ha rådighet över. Särskilda 
skyddsbestämmelser på plankartan bedöms därmed inte vara nödvändiga. 
Tallarna är illustrerade i planbeskrivningen och inmätningen av träden finns 
som koordinatsatt underlag och anges i detaljplanens syfte.   
Parkeringsplatserna inom kvartersområdet avses som komplement till 
verksamhetens behov och inte som självständig parkeringsanläggning. 
Kompletterande verksamheter som t.ex. parkeringar för verksamhetens behov 
ingår i regel inom användningen J (industri) utan att det särskilt behöver 
anges i detaljplanen. Närmare precisering av parkeringar på plankartan är 
inte önskvärt för att behålla flexibiliteten inom fastigheten.   

Under rubriken ”Ny bebyggelse” finns det beskrivet hur den nya bebyggelsen 
kommer att gestaltas, bland annat att kontorshuset kommer att utföras i ljus betong 
med reliefer, djupverkan och fasningar. Vidare beskrivs hur fabriken kommer att 
utformas utifrån fasadmaterial, fasadkulör, fönstersättning etc. Då bestämmelser om 
utformning saknas på plankartan gällande bland annat fasadmaterial och kulörer 
finns det ingen garanti att beskrivningen med dess illustrationer kommer att 
efterföljas. 

Kommentar: Eftersom god gestaltning kan skapas på många olika sätt behålls 
flexibiliteten på plankartan genom att inte detaljstyra med hjälp av 
planbestämmelser mer än nödvändigt. Gestaltningen av den planerade 
anläggningen beskrivs närmare i planbeskrivningen i syfte att vara vägledande 
i samband med bygglovsprövning. Det kommer att ställas krav på att 
byggherren får bygglovshandlingarna godkända av 
samhällsbyggnadsavdelningen innan bygglovsprövningen för att säkerställa att 
ambitionerna kring gestaltning efterlevs.  

Luktstörning  

Närheten till bostäder, skola med skolgård samt äldreboende gör att det finns en 
påtaglig risk för luktstörning från kafferosteriet. Lukten kan ge upphov till en säregen 
lukt som kan upplevas som störande. Utredningen visar hur lukten sprider sig 1,2 
meter över marken men säger ingenting om hur det ser ut högre upp där bostäder 
ligger inom 100 meter. 
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Utredningen visar också att delar av Västra Järvafältets naturreservat som är av 
mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv påverkas av luktutsläppen. Känslan av 
att vara ute i naturen, skogen och kulturlandskapet kan påverkas negativt av 
kaffelukt. Det behöver noga övervägas om en verksamhet som orsakar lukt bör 
förläggas inom ett avstånd om ca 100 meter till bostäder, ca 250 meter till skola och 
skolgård, ca 350 meter till äldreboende och ett naturreservat. Verksamheter ska enligt 
miljöbalken välja en lokalisering med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljö. Det är viktigt att hänsyn även tas till känsliga grupper såsom barn 
och äldre. 

Kommentar: Den planerade anläggningen kommer att uppföras med modern 
reningsteknik som hindrar lukten från rostningsdelen att spridas till 
omgivningen och inte orsaka betydande olägenhet. Frågan kring en eventuell 
kännbar lukt behandlats mer ingående i den medföljande luft och 
luktutredningen. Luktutsläp från skorstenar kan mätas vid produktionsstart för 
att undersöka utsläppsrisken och ev. komplettera med ytterligare åtgärder. 
Krav på tillåtna utsläppsmängderna bedöms kunna regleras i tillkommande 
tillståndsprocess. 

Luftkvalitet 

Även om utsläppen av kvävedioxid och partiklar från kafferosteriet bedöms vara små 
krävs ett helhetstänk även utanför planområdet. Detta i och med ökade utsläpp av 
luftföroreningar från kafferosteri samt ökad trafik. Av utredningen framgår att 
exponering av partiklar och kväveoxider kan öka något, men inte i halter som 
innebär överskridande av MKN. MKN är halter som absolut inte får överskridas. Det 
är därför viktigt att jämförelse även görs med regeringens miljökvalitetsmål för luft. 
Av miljökvalitetsmålen framgår riktvärden som inte bör överskridas för att minska 
risk för cancer, andra sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål.  
Enligt SLB-analys bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande 
miljökvalitetsnormerna nås ur hälsoskyddssynpunkt. Då närområdet inhyser såväl 
förskola, skola och bostäder är det viktigt att jämförelse görs med regeringens 
miljökvalitetsmål för luft. Barn utgör en särskilt känslig grupp för luftföroreningar 
(BAMSE-projektet, KIstudie om påverkan av luftföroreningar på barns 
lungfunktion). 

Kommentar: Under arbetet med detaljplanen har en 
miljökonsekvensbeskrivning utarbetats för att studera omgivningspåverkan av 
den planerade anläggningen. Luftkvalitet och miljökvalitetsnormerna bedöms 
inte påverkas i någon större utsträckning som kan ha en negativ inverkan på 
människors och djurs hälsa. För att bidra till att minska utsläppen till luften 
enligt regeringens uppsatta miljömål kommer verksamheten att investera i ny 
teknik för produktionsanläggningen. För att minska utsläppsmängderna från 
transporterna till/från verksamheten är det viktigt att det ställs hållbarhetskrav 
vid upphandling. Tillåtna utsläppsmängder från verksamheten kommer att 
hanteras i kommande verksamhetsanmälan alt. tillstånd. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras gällande hur den planerade 
anläggningen förhåller sig till regeringens miljökvalitetsmål.  

Buller 

Under tiden som de utvändiga byggnadsarbetena pågår kommer det sannolikt att 
upplevas som störande för närboende, samt förskola och skola. Sprängning och 
pålning kommer att förekomma och många transporter med lastbil kommer att 
trafikera området. Det bör i ett tidigt skede kontrolleras att nödvändiga åtgärder 
vidtas under byggtiden för att buller från byggarbetena inte överskrider gällande 
riktvärden. 

Kommentar: Buller och andra störningar under byggtiden hanteras i ett senare 
skede i samband med genomförandet.  

Natur 

Detaljplanen innebär att stora delar av skogspartiet samt brynzonen i söder med 
lövträd och några äldre ädellövträd kommer försvinna. Funktionen i grönstråket 
kommer därmed minska. Det är därför viktigt att spridningsfunktionen i den 
kvarvarande park- och naturmarken upprätthålls. 
Av planhandlingarna framgår att två stora ekar inte kommer kunna sparas. Dessa bör 
läggas ut som faunadepå, antingen inom planområdet eller i intilliggande Västra 
Järvafältets naturreservat, enligt kommunekologens anvisningar. 
Det är viktigt att det vid framtida bygg- och anläggningsarbeten vidtas lämpliga 
skyddsåtgärder för naturvärdestallar och övriga träd som ska bevaras inom NATUR 
respektive PARK-områdena så dessa inte tar skada. Standard för skyddande av träd 
vid byggnation ska efterlevas. 

Kommentar: Skydd av träden har diskuterats med byggherrarna och 
försiktighetsåtgärder ska vidtas vid byggnation i området. 

Dagvatten 

I dagvattenutredningen figur 3-7 framgår en översvämningskartering från 
länsstyrelsen. 
Det finns en översvämningskartering i Järfälla som bör användas istället. I tabell 6-4 
framgår Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Det saknas att riktvärdet 
för Bensapyren i Järfälla är 0.025μg/l. 
 Kommentar: Dagvattenutredningen kompletteras enligt yttrandet. 

9. Naturskyddsföreningen 

Allmänna synpunkter 

Föreningen anser att Järfälla kommun fortsätter att nagga på grönytor/skogsområden 
i kommunen. Exploateringen av området försämrar härmed det spridningssamband 
som är så avgörande mellan Järvafältets reservat och Görvälnreservatet. Även om 
området inte är så stort ser vi mycket negativt på förslaget ur denna synvinkel, 
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eftersom hela området kommer att exploateras. Har man över huvud taget letat efter 
ett annat lokaliseringsalternativ? Utan att föreningen kan förutsättningarna, finns det 
ett annat alternativ längre norrut, utmed Enköpingsvägen, mittemot Polhem och 
Berghem, en öppen yta som i dagsläget släpper genom mycket buller mm från E18 
till boenden i nämnda bostadsområden. Gissningsvis är inte heller detta en optimal 
och populär placering sett från de boendes synvinkel. 

Naturvärden 

Enligt Järfälla kommuns inventering av grönområden häromåret har hela 
planområdet bedömts ha höga naturvärden. När vi besökt området har vi konstaterat 
att det finns både aspar, tallar och inte minst ekar av hög ålder. Föreningen menar att 
man ska ta stor hänsyn till detta och inte exploatera området. Kommunen anger att 
området inte är något område för rekreation och det kan nog vara naturligt på grund 
av hög ljudnivå från intilliggande trafik.  
 

Kommentar: Alternativa placeringar i kommunen har studerats och diskuterats 
med verksamhetsutövaren i det inledande skedet då hänsyn har tagits till 
verksamhetens behov och en bedömning gjorts av den aktuella risken för 
omgivningspåverkan. Det finns en detaljplan sedan tidigare som medger 
byggnation av verksamheter som kontor inom den aktuella fastigheten. 
Eftersom den aktuella anläggningen inte kunde byggas på grund av 
begränsningar i den gällande detaljplanen påbörjades arbete med ändringen 
av detaljplanen. Den aktuella platsen bedömdes vara mest lämpad på grund av 
områdets närhet till E18, kollektivtrafik och det lokala serviceutbudet i 
Jakobsberg. Nya arbetsplatser i Jakobsberg som verksamheten skulle tillskapa 
ger större underlag för kommersiell service vilket bedöms som positivt.En 
blandning av flera funktioner i området kan öka tryggheten då det blir fler 
människor som vistas ute under större delen av dygnet.  
 
Naturvärdesinventering har gjorts för den aktuella platsen och 
kompensationsåtgärder för att behålla spridningssamband utmed 
Enköpingsvägen kommer att vidtas. Läget utmed E18 med befintliga störningar 
från motorvägen samt befintliga verksamheter som kraftvärmeverk och 
brandstation bedöms vara lämpat för den aktuella verksamheten. Inom ramen 
för detaljplanearbetet har åtgärder för att hantera möjliga störningsrisker 
beaktats för att inte orsaka olägenheter för omgivningen. 

Områdets nuvarande inverkan på miljön i omgivningen 

I Miljökonsekvensbeskrivningen sägs det att de nya byggnaderna kommer att dämpa 
ljudet från E18. En dämpning av ljudet sker även idag genom att skogspartiet står där 
det gör. Det byggnader inte kan göra är att filtrera de partiklar som kommer från E18 
så som skogspartiet gör. En skog, även om den inte är så stor, kan också bidra med 
en svalkande effekt på närmsta omgivningen och dessutom ta hand om regnvatten 
vid större nederbördstillfällen. Byggnader och hårdgjorda ytor som de som föreslås 
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har i stället en motsatt effekt, med risk för översvämning i t.ex. viadukten där gång- 
och cykelbanan går. 
 

Kommentar: En genomförd bullerberäkning visar att placering av en 
lagerbyggnad utmed E18 har en bullerdämpande effekt. Enligt beräkningen 
kommer byggnaden att reducera bullernivåerna betydligt vid de befintliga 
bostadshusen jämfört med nuläget. Även om planförslaget innebär att 
skogsområdet behöver tas bort så bedöms placeringen av byggnaderna mot 
E18 kunna ge ett skydd mot luftburna partiklar och föroreningar.  En 
översiktlig SLB-analys för luftkvalitet indikerar att koncentrationen av 
luftpartiklarna och -föroreningarna är som störst vid vägområdet men avtar 
snabbt med ökat avstånd.  
 

Solceller 

Varhelst man placerar rosteriet borde man enligt skisserna på huskropparna kunna 
klä in de väggar, som inte har fönster, med solpaneler, kanske i alla väderstreck. 
Detta skulle betala sig på kort tid. 

 
Kommentar: Det bedöms finnas goda möjligheter att anlägga solceller på 
anläggningens tak och väggar, det är dock ingenting som regleras i 
detaljplanen.  

10. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra avseende remiss gällande detaljplan för 
kafferosteri m.m.  

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende och hänvisar till Länsstyrelsens 
ansvar att samordna statens intressen i planprocesser samt tillhandahålla 
planeringsunderlag. 

Ledningsägare 

12. Norrvatten 
Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Norrvatten 
har inga synpunkter på planförslaget. 

13. Eon Energidistribution AB 
E.ON har anläggningar/ledningar som kommer behöva flyttas pga kommande 
exploatering, för att korta handläggningstid till utförande bör tidig kontakt tas med 
E.ON, det gäller t.ex. beställning vid flytt av våra anläggningar. 
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Kommentar: Kommunen kommer att ha en underhandskontakt med 
ledningsägare inom området under det fortsatta planarbetet samt när 
genomförande av detaljplanen blir aktuellt. 

14. Eon Energilösningar AB 
På fastigheten Säby 3:16 har E.ON en hetvattencentral (Säbyverket) som fungerar 
som reservanläggning för värmeproduktion i fjärrvärmesystemet som är gemensamt 
för Järfälla, Upplands-Bro och delvis Stockholms kommuner. E.ON äger också 
distributionsledningarna i nämnt fjärrvärmesystem. Vissa ledningar i systemet finns 
på fastigheten Jakobsberg 18:19 som ingår i planområdet. 

Ny infart från Enköpingsvägen 

Det finns idag två infarter till Säbyverket från Värmevägen. I planförslaget finns en 
ny infart från Enköpingsvägen med koppling till Värmevägen. Det krävs ytterligare 
utredning av vilken påverkan infarten och dess koppling till Värmevägen kan få på 
transporterna till Säbyverket. Om detta i framtiden kan förväntas bli huvudinfart till 
Värmevägen är det särskilt viktigt att utreda vilka konsekvenser det får på 
samordningen av i första hand bränsletransporter till Säbyverket och transporter till 
den anläggning som föreslås i planförslaget, men även övrig trafik till andra 
verksamheter längs Värmevägen som kan förväntas använda den nya infarten. Det 
behöver klarläggas att åtkomsten till Säbyverket bränsletransporterna inte påverkas i 
negativ riktning av planförslaget, såväl när anläggningarna som föreslås i planförslag 
byggs som när de är i drift. 
Konsekvenserna för Säbyverket av de tillkommande transporter som alstras av 
verksamheten som kommer att tillåtas genom detaljplanen måste också beskrivas ur 
exempelvis ett riskperspektiv – exempelvis trafikolyckor och köbildning till 
Säbyverkets infart. 
Den föreslagna verksamhetens möjliga inverkan på driften inom Säbyverket  
Inom planområdet förslås att upp till omkring 38 meter höga byggnader får uppföras. 
Inom Säby 3:16 får högst 16 meter höga byggnader uppföras. Eftersom Säbyverket 
är av avgörande betydelse för att fjärrvärmesystemet i Järfälla kommun ska fungera 
är det nödvändigt att omgivande verksamheter inte omöjliggör fortsatt drift av 
Säbyverket efter framtida tillståndsprövningar. I planförslaget saknas en 
konsekvensbeskrivning av hur föreslagna byggnadshöjder skulle kunna påverka 
framtida tillståndsprövningar. E.ON ställer gärna upp med faktauppgifter kring 
anläggningen så att en konsekvensbeskrivning kan tas fram i nästa skede av 
planprocessen. 
Konsekvenserna av hur det buller som den föreslagna verksamheten orsakar kan 
påverka framtida tillståndsprövningar av Säbyverket måste beskrivas i kommande 
skede av planarbetet för att E.ON ska kunna bedöma hur planförslaget påverkar den 
befintliga verksamheten. En analys behöver också göras om de nya byggnader som 
föreslås påverkar omgivningens uppfattning av ljud som alstras inom Säbyverket 
förändras. E.ON kan inte acceptera förändringar som innebär försämrade 
förutsättningar att bedriva verksamhet inom Säby 3:16. 
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Det behöver på liknande sätt klarläggas att de utsläpp till luften av lukt och partiklar 
som den föreslagna verksamhet förorsakar sammantaget med E.ONs befintliga 
verksamhet inte påverkar E.ONs möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten 
exempelvis genom att gränsvärden överskrids när utsläppen från båda 
verksamheterna räknas samman. 
I planförslaget måste det också tydligare framgå hur redovisade risker påverkar 
Säbyverket. E.ON befarar att den riskutredning som har genomförts inte har beaktat 
hur riskerna påverkar verksamheten på Säbyverket finns det risk för att 
beskrivningen av risker inte är fullständig. E.ON deltar gärna i en genomgång av 
riskutredningen för att klarlägga riskernas påverkan på Säbyverket. 

Kommentar: Infarten till kafferosteriet har förprojekterats på så sätt att den 
även ska fungera med en ny koppling mot Värmevägen och infarten till E.ON:s 
fastighet. I dagsläget är det inte aktuellt med ytterligare exploatering direkt 
väster om Säbyverket. Trafiken bedöms därmed inte öka nämnvärt på 
Värmevägen och bränsletransporterna till verksamheten bedöms inte påverkas 
negativt.  
Svängradier och vägutrymmesbehov har studerats i förprojekteringen som togs 
fram i samband med utformningen av planförslaget så att infarterna ska kunna 
anordnas på ett trafiksäkert sätt. Kommunens trafikenhet har granskat 
underlaget. Behövligt vägutrymme har säkerställts i detaljplanen. 
Detaljutformningen av den aktuella vägsträckan fastställs i senare skede i 
samband med detaljprojekteringen. Inga ytterligare studier kring den aktuella 
infarten bedöms vara nödvändiga i samband med detaljplanearbetet. 
Framtida verksamhetstillstånd prövas för varje verksamhet för sig utifrån 
miljöprövningsförordningen och miljöbalken. Planförslaget ska därmed inte 
påverka E.ON:s framtida utvecklingsmöjligheter. Frågor kring E.ON:s 
eventuella framtida verksamhetstillstånd utreds inte under 
detaljplaneprocessen. 
Riskutredningen och planhandlingarna har skickats till räddningstjänsten på 
remiss. Riskutredningen ses över utifrån de aktuella synpunkterna och krav på 
behövliga riskhanteringsåtgärder ska säkerställas antingen som villkor i 
detaljplanen eller som krav vid tillståndsgivning.  

Befintliga fjärrvärmeledningar 

Under rubriken Teknisk försörjning, Fjärrvärme skulle texten med fördel kunna lyda: 
”De befintliga fjärrvärmeledningar som finns inom planområdet behöver läggas om 
att planförslaget ska kunna genomföras.” i stället för den text som står i förslaget. 

Fjärrvärmeledningar som behöver läggas om. Kostnadsansvar, placering, tidpunkt, 
m.m. 

De fjärrvärmeledningar som finns inom planområdet måste läggas om för att 
planförslaget ska kunna genomföras. Kommunen eller exploatören måste bekosta 
omläggningarna eftersom E.ON har markupplåtelser för ledningarna som reglerar 
detta. Hur ledningarna ska placeras kan ännu inte avgöras eftersom ingen 
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projektering av omläggningarna har påbörjats. Det är positivt att u-område har 
avsatts i norra och östra kanten av planområdet, men den kommande projekteringen 
får avgöra om u-området är korrekt placerat. Det är nödvändigt att invänta ovan 
nämnd projektering innan detaljplanens granskningshandlingar tas fram. 

Kommentar: En förprojektering med föreslagen ledningsdragning och 
utrymmesbehov har tagits fram under arbetet med samrådshandlingarna för 
att säkerställa de ytor som behövs för flytten av de aktuella ledningarna. Under 
arbetet med granskningshandlingarna har E.ON projekterat för möjlig 
omläggning av fjärrvärmeledningar och ventilpaket inom planområdet. 
Detaljplanen har anpassats till det genom att säkerställa ytor för allmänna 
underjordiska ledningar på kvartersmark. 

Redan nu, innan projekteringen har inletts, kan E.ON genom översiktliga studier av 
kommande omläggningar se att ledningar högst troligt måste förläggas inom såväl 
allmän plats-mark inom och utanför planområdet samt eventuellt också inom 
kvartsmark utanför planområdet. Eftersom placeringen av ledningarna som behöver 
byggas för att ersätta ledningarna inom planområdet påverkar flera olika 
fastighetsägare, och omläggningarna är en förutsättning för att detaljplanen ska 
kunna genomföras, måste markupplåtelserna vara klara innan genomförandet av 
planen kan påbörjas. Detta måste förtydligas i planens genomförandeavsnitt. E.ON är 
helt enigt med kommunen att, som det påpekas i genomförandeavsnittet, byggandet 
av anläggningar inom allmän plats och förläggningen av ledningar där ska 
samordnas. 
Det område A som beskrivs på sidorna 29 och 30 i planbeskrivningen där det 
framgår att kommunen ska bekosta ledningsomläggningar ska ha en annan 
utbredning än vad som framgår på kartan på sidan 30 eftersom ledningsrätt finns 
ända upp till gränsen mellan Jakobsberg 18:19 och Säby 3:16 samt att markavtalet 
mellan kommunen och E.ON innebär att kommunen ska bekosta 
ledningsomläggningar inom område G. Den ändrade utformningen av område A 
anges på bilden nedan, område G tas bort och följaktligen även sista raden på sidan 
29. 
För tydlighets skull bör texten under kartan på sidan 30 lämpligen också ändras till 
”Karta över ledningar som behöver läggas om” eftersom den bara beskriver de 
befintliga ledningarnas lägen och inte var de omlagda ledningarna kan placeras. 
Ledningarna som behöver läggas om har en väsentlig funktion för 
fjärrvärmesystemet i Järfälla och angränsande kommuner. Tidpunkten för 
genomförandet av omläggningarna av ledningarna måste planeras mycket noga och 
kräver samordning med driftsituationen vid de andra produktionsanläggningarna i 
systemet. Detta innebär att omläggningarna bara kan genomföras under ett fåtal 
mycket korta tidsperioder varje år. På sidan 32 anges planerade tidpunkter för 
byggstart för allmän plats respektive kvartersmark. Dessa tidpunkter är i högsta grad 
beroende av att omläggningarna är genomförda. För att klarlägga möjliga tidpunkter 
för byggstarterna inom allmän plats och kvartersmark krävs en djupare dialog mellan 
E.ON och kommunen samt att projekteringsarbetet inleds. Dessförinnan måste också 
frågorna om kostnadsansvaret för omläggningarna vara besvarade. 
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Kommentar: Genomförandeavsnittet förtydligas gällande att byggnation av 
anläggningen påbörjas efter att ledningsflytten har genomförts och texten till 
bilden på s. 30 korrigeras. 
Texten som hänvisar till ledningskartan utformas på annat sätt för att 
förtydliga att ledningsrätten sträcker sig längre än inom området benämnt A. 
Nyare ledningar inom ledningsrättsområdet omfattas däremot inte av 
ledningsrätten, utan endast de som tas upp i ledningsbeslutet. Ventilpaket med 
ledningar inom område G är anlagda utan markägarens (kommunens) 
medgivande och omfattas således inte av någon rättighet, varför kommunens 
inställning är att E.ON ska bekosta flytt av dessa. Diskussion gällande 
kostnadsfördelning pågår. 
Kommunen och exploatören är medvetna om känsligheten i fjärrvärmesystemet 
och ingående diskussioner gällande möjliga ledningsomläggningar och tid för 
det har inletts med E.ON 

Omläggning av övriga ledningsslag 

Den omläggning som krävs av va-ledningar måste samrådas med E.ON eftersom 
eventuella avstängningar i vattenförsörjningen påverkar produktionen i Säbyverket. 
Med gemensam planering av detta arbete kommer genomförbara lösningar kunna 
hittas. 

Kommentar: Ledningssamordning mellan olika ledningsägare ansvarar 
kommunen för vilket hanteras i genomförandeskedet. 

15. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell 
detaljplan eller inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i 
rubricerat ärende. 

16. TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanova har en markbunda teleanläggningar i planområdet i enlighet med bifogad 
nätkarta. Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa 
fastigheter till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas under lednings-
samordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Ledningsflytt kommer att krävas för planens genomförande, detta 
omfattar till viss del befintliga tele- och fiberanläggningar. Information om att 
ledningsflytt bekostas av den som begär det framgår i planbeskrivningen. 
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17. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har inget att erinra mot upprättat förslag. 

Fastighetsägare utom och inom planområdet 

18. Sammanfattning av synpunkter från de boende i området 
Under samrådstiden har 31 yttranden inkommit från de närboende i området. 
Yttranden i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla 
kommun.  
Majoriteten av synpunkterna från de boende i närheten av planområdet handlar om 
oro för utsläpp av lukt av rostkaffe från anläggningen, verksamhetens visuella 
påverkan på omgivningen och avverkningen av naturområdet. Många menar att den 
befintliga naturen har ett rekreationsvärde som är viktigt för välbefinnandet och ur 
hälsoperspektivet. Dessutom att träden har en dämpande effekt på buller och 
luftföroreningar från motorvägen och om träden avverkas försvinner det skyddet. 
Alternativa placeringar av verksamheten efterfrågas.  
Andra vanliga synpunkter är oro för ökad trafik och buller från Enköpingsvägen, 
verksamhetsbuller från anläggningen samt större trafikbelastning vid rondellen 
sydväst om planområdet. Flera menar att de befintliga vägarna inte är 
dimensionerade för den trafik som kommer att bli i framtiden och att det finns risk 
för sämre trafiksäkerhet. 
Det har även påpekats att skyddsavståndet från verksamheten till bostäder borde vara 
mycket större. Några har påpekat att en etablering av verksamheten kommer att 
innebära en negativ utveckling på bostadsvärdet.  
Andra synpunkter handlar om hur verksamheten påverkar kommunens 
energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser och därmed kommunens del för att 
klara Parisavtalet. Krav på solpaneler borde införas, en sammantagen analys av 
bullereffekterna av den befintliga och planerade etableringen inom området 
efterfrågas. Äldre träd bör i största möjligaste mån lämnas i en remsa mellan nya 
verksamheter och E18. 
Några önskar att kommunen och exploatören redovisar hur man kan anlägga 
funktionella ekologiska samband mellan olika grönområden i Jakobsberg och 
Järvafältet. Enkelsidiga lägenheter utsätts för mer buller och risk för lukt eftersom 
dessa inte har möjlighet att öppna fönster mot innergården. 
I enstaka yttranden påpekas att det behövs ekologiska kompensationsåtgärder för att 
kompensera för avverkningen av grönområdet och biologiska värden som försvinner 
och att det inte räcker att bevara de befintliga grönområdena utan kommunen borde 
kompensera mer. Risk för påverkan på rödlistade arter som nämns i 
miljökonsekvensbeskrivningen borde ha beaktas vid beslut om byggnation i området.  
Det har inkommit ett förslag att gång- och cykelvägen i sydöstlig riktning som går 
parallellt med Enköpingsvägen (österut) omlokaliseras till att ligga dikt an mot 
vägen. Enköpingsvägens tunnel under E18 skulle då bli gemensam för 
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Enköpingsvägen och gång- och cykelvägen. Enligt yttrande skulle gång- och 
cykelvägen bli mer trygg och kan utföras så att den hamnar i siktlinje med allén till 
Säby gård. 
 

 Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Alternativ placering 
Kafferosteriets lämplighet på den aktuella platsen har studerats utifrån 
anläggningens möjliga omgivningspåverkan, allmänna intressen och 
verksamhetens behov. Möjlig omgivningspåverkan som har identifieras under 
samrådsprocessen handlar om luktpåverkan, skövling av naturområdet, visuell 
påverkan av den planerade anläggningen samt ökning av trafik.  
Det nya planförslaget prövas mot nollalternativet för det aktuella området 
vilket i det här fallet är gällande detaljplan som medger en garanterad 
byggrätt för kontorsbyggnader upp till sju våningar närmast E18. Även 
genomförandet av den gällande detaljplanen innebär att en stor del av 
skogsområdet tas bort. För området har det gjorts en naturvärdesinventering 
och de mer värdefulla träden utmed E18 (äldre tallar) som går att bevara har 
säkerställts i detaljplanen genom att reglera markanvändningen till Natur. I 
utformningen av detaljplanen har det tagits hänsyn till att funktionen för 
ekologiska landskapssamband och spridningskorridor ska säkras. Lämpliga 
trädsorter har utretts under arbetet med detaljplanen för att bevara funktionen 
av ädellövssamband i parkstråket utmed Enköpingsvägen åt öster.  
Planområdets läge vid större trafikerade vägar som Enköpingsvägen och E18 
samt avgränsning till kraftvärmeverket i norr och brandstationen i söder talar 
för ett gynnsamt läge för verksamheter. Eftersom planområdet ligger i ett 
välexponerat läge och i närheten av bostäder har byggnadens utformning och 
gestaltning studerats mer ingående. Anläggningen kommer bland annat att 
delas in i olika skalor och volymer med de olika byggnadskropparna, ha en 
sammanhängande färgsättning och mer omsorgsfull gestaltning på fasader 
som vetter mot parkstråket i söder och mot Enköpingsvägen i väster. 
Kontorskroppen placeras mot bostäder som ligger på andra sidan 
Enköpingsvägen och de mer storskaliga volymerna placeras mot E18. God 
gestaltning och materialval ska granskas i bygglovsskedet.  
De luktolägenheter som kan uppkomma vid kafferostning bedöms kunna 
hanteras genom att installera moderna luftreningsanläggningar. Se 
kommentarerna under Miljö- och bygglovsnämndens yttrande.  
Enligt uppgifterna från verksamhetsutövaren bedöms den nya anläggningen 
generera cirka 220 personbilsrörelser per dag och i snitt 3 lastbilar per timme 
(mån-fre 06-16). Den totala trafikökningen på Enköpingsvägen skulle då 
motsvara mindre än två procents ökning. Etableringen av verksamheten 
bedöms inte innebär en sådan trafikpåverkan som skulle kräva särskilda 
trafikåtgärder. Vid genomförandet av detaljplanen kommer dessutom en del av 
Enköpingsvägen norrut att smalnas av något vilket borde bidra till att minska 
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körhastigheten och höja trafiksäkerheten.  Kommunen jobbar dessutom med att 
ta fram en heltäckande handlingsplan för behov av framtida trafikåtgärder. I 
första steg ska en trafikanalys göras där trafikbelastningen och problemen 
kvantifieras. Olika lösningar ska därefter testköras och nödvändiga åtgärder 
på det kommunala vägnätet genomföras utifrån de identifierade behoven.  
Buller 
Höglagret samt andra byggnadsdelar kommer att placeras som bullerskärmar 
vid motorvägen vilket bedöms ge en minskad påverkan från trafikbuller för 
bostadsbebyggelsen jämfört med idag.  
Buller som uppstår från lastbilstrafik inne på verksamhetsområdet samt vid 
lastning och lossning kommer att dämpas västerut av kontorsbyggnaden som 
placeras utmed Enköpingsvägen. Utformningen av bebyggelsen inom 
planområdet kommer att innebära att verksamhetsbuller avskärmas av 
byggnaderna och inte sprids utåt.  
 
Utsläpp av luktpartiklar 
Under arbetet med detaljplanen har risken för utsläpp av luftpartiklar och lukt 
från kafferostningsdelen studerats. För rena organiska ämnen och lukt från 
emissionen kommer rostgaser från rostprocessen att ledas genom en 
katalysator. Även ventilationsluft från den inledande delen av kylfasen kommer 
att ledas genom kalalysatorer, vilket bedöms reducera luktutsläppen avsevärt.  
Lukt- och luftutredningen kompletteras med möjliga spridningsvägar och 
haltberäkningar av luftpartiklar på flera höjder. Se medföljande luft och 
luktutredning Afry 2021-02-23. 
Frågan kring luktutsläpp kommer att hanteras i kommande tillståndsprocess 
och utsläppsmängderna från skorstenar föreslås kontrollmätas vid uppstart för 
att fastställa behov av ev. ytterligare reningsåtgärder för att förebygga möjliga 
luktstörningar. Möjlighet att reglera frågan genom avtal för att säkerställa 
åtgärder mot ev. luktolägenheter undersöks i detaljplaneskedet.  
Risker 
Samhälls- och individrisker vid genomförandet av detaljplanen har studerats 
närmare genom en riskutredning och i dialog med Brandkåren Attunda och 
Trafikverket. Anläggningen i sig har inga större riskobjekt som kan orsaka 
olycksrisk för omgivningen. Avståndet från anläggningens produktionsdel till 
närmast belägna bostäder överstiger 150 meter vilket bedöms vara fullt 
godtagbart utifrån riskhänseende.  
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Sammanfattning av kommunstyrelsens kommentarer 
och ställningstaganden  
Samrådet har resulterat i: 
Anläggningen har tryckts ihop något och avstånden till E18 reviderats utifrån 
Trafikverkets synpunkter. 
Möjlig spridning av lukt från kafferostning utreds.  
Arbete pågår tillsammans med E.ON för att hitta lösningar för flytt av 
fjärrvärmeledningar.  
Vattenkiosken bedöms kunna placeras längre norrut intill Lidls fastighet och ingår 
därmed inte längre i detaljplanen. En ny transformatorstation bedöms kunna anläggas 
på allmän platsmark norr om planområdet, på östra sidan om Enköpingsvägen norrut 
Diskussion har förts med byggherren kring anläggningens utformning och fasadens 
gestaltning. 
Riskfrågorna har stämts av med Attunda. Plankartan har uppdaterats gällande krav på 
skyddsåtgärder. 
Möjlig omgivningspåverkan ses över i miljökonsekvensbeskrivningen.  
Planhandlingar förtydligas gällande en förväntad trafikökning pga 
verksamhetsetableringen. 

Slutsats 
Samhällsbyggnadsavdelningens bedömning är att de luktolägenheter som kan uppstå 
vid en kafferostningsprocess ska kunna hanteras genom att tillämpa en modern 
reningsteknik och frågan hanteras i en kommande tillståndsprocess. Avstånden mot 
E18 har utökats efter dialog med Trafikverket och krav på åtgärder för att hantera 
konsekvenserna vid en eventuell brand och explosion har reglerats in på plankartan. 
Åtgärder för att behålla spridningskorridor i form av en ädellövssamband har utretts 
under detaljplaneprocessen. Allmänt stråk av parkkaraktär bevaras vid 
Enköpingsvägen österut. Förslaget till detaljplanen föreslås sändas ut på granskning.  
 
 
 
 
Anders Berg 
Tf. Planchef 

Kristupas Liorancas  
Planarkitekt 
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