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§ 19
Detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m.fl. – beslut om 
granskning, svar på återremiss 
Dnr Kst 2015/71

Beslut
1. Förslag till detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m.fl. kan sändas på granskning.

Ärendet i korthet
Detaljplanens syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste 
centrumnoder för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement såsom bostäder, 
kommersiell service, kontor, handel, och förskola. Förslag till detaljplan för Veddesta I, fastigheten 
Veddesta 2:27 m.fl. föreslås sändas på granskning.

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
2. Plankarta inför granskning detaljplan Veddesta I
3. Planbeskrivning inför granskning detaljplan Veddesta I
4. Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Veddesta I 2019-05-28
5. Samrådsredogörelse för detaljplan Veddesta I 2019-05-28

Särskilda yttranden
Bengt Harju (S), Amanda Palmstierna (MP) och Bo Leinerdal (V) anmäler ett gemensamt särskilt 
yttrande bilaga 1
 
Dan Engstrand (M), Jonathan Björniden (L), Aphram Melki (C) och Lennart Nilsson (KD) anmäler ett 
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2
 
Planutskottets behandling
Lämnade förslag
 
Amanda Palmstierna (MP) yrkar med instämmande av Bengt Harju (S) och Bo Leinerdal (V) bifall till 
S, V och MP tilläggsförslag att:

 
- Kommundirektören ges i uppdrag att i den fortsatta planprocessen se över att förskolegårdar 
ges en storlek och utformning i linje med de riktlinjer Järfälla kommun beslutat om: 
konceptförskola, lekvärdesfaktor och lek- och aktivitetsplan.

 
Mötet ajourneras kl. 16:23. Mötet återupptas kl. 16:38.
 
Bengt Harju (S), Bo Leinerdal (V) och Amanda Palmstierna (MP) återkallar S, V och MP:s 
tilläggsyrkande.
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Jonathan Björniden (L) yrkar med instämmande av  Dan Engstrand (M), Aphram Melki (C) och 
Lennart Nilsson (KD) bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att planutskottet beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
Enligt sändlista
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