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Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
 
Dnr Mbn 2020-592 

Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan kafferosteri m.m. inom fas-
tigheten Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1 

1. Sammanfattande synpunkter 

Nuvarande planförslag riskerar att medföra risk för negativ påverkan på människors 
hälsa med avseende på lukt. Lukten från kafferosteriet kan av bland annat närboende 
och skolverksamheter upplevas som säregen och störande. För att undvika luktstör-
ningar är det viktigt att verksamheten lokaliseras rätt från början. Det är inte bara 
viktigt för omgivningens exponering för olika typer av störningar, utan även av värde 
för verksamheten.  
 
 
2. 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 motorvägen som natur.” Det aktuella området har an-
vändningen 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 stör-
re 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.  
 
Under rubriken ”Ny bebyggelse” finns det beskrivet hur den nya bebyggelsen kom-
mer 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 utform-
ning saknas på plankartan gällande bland annat fasadmaterial och kulörer finns det 
ingen garanti att beskrivningen med dess illustrationer kommer att efterföljas.   
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3. Lukt  
 
Närheten till bostäder, skola med skolgård samt äldreboende gör att det finns en på-
taglig 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 lig-
ger inom 100 meter. 
 
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 kaffel-
ukt.  
 
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 väl-
ja 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.  
 
 
4. 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 expo-
nering 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 där-
för 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 kulturföre-
mål. Enligt SLB-analys bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitets-
normerna 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, KI-
studie om påverkan av luftföroreningar på barns lungfunktion).  
 
5. Buller 

Under tiden som de utvändiga byggnadsarbetena pågår kommer det sannolikt att 
upplevas som störande för närboende, samt förskola och skola. Sprängning och pål-
ning 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. 
 
6. Natur 
Detaljplanen innebär att stora delar av skogspartiet samt brynzonen i söder med löv-
träd 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. 
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Av planhandlingarna framgår att två stora ekar inte kommer kunna sparas. Dessa bör  
läggas ut som faunadepå, antingen inom planområdet eller i intilliggande Västra Jär-
vafältets 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.  
 
  
7. Dagvatten 
I dagvattenutredningen figur 3-7 framgår en översvämningskartering från länsstyrel-
sen. 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.  
 

 
 
Medverkande tjänstemän: Carolina Östberg, Anna Krohn, Ingela Andersson, Anneli 
Åstebro.  


