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Missiv
Utökat samråd om Barkarbystaden II - ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet m.m.

Järfälla kommun arbetar med en detaljplan för Barkarbystaden II. Planen omfattar
bostäder, utbildningslokaler, kontor, parkmark samt parkerings- och vägytor. Bällstaån rinner genom området och är till vissa delar kulverterad. En utgångspunkt för
planeringen har varit att öppna upp ån och återskapa ett vattendrag. Genomförandet
av planen innebär behov av att vidta åtgärder som omfattas av krav på tillstånd för
vattenverksamhet m.m. i miljöbalken.
Processen med att söka tillstånd inleddes med ett samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken under 11 augusti till 1 september 2015. Syftet med samrådet var såväl att informera de som är berörda samt att få synpunkter på de planerade åtgärderna. De synpunkter som framfördes i anslutning till samrådet kommer att beaktas i det fortsatta
arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning och den formella ansökan om tillstånd.
Efter samrådet beslutade länsstyrelsen i Stockholms län, utifrån en samlad bedömning, att de planerade åtgärderna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta
med hänsyn till att området där åtgärder planeras fungerar som ett naturligt fördröjningsmagasin för vatten. Området har även ogynnsamma grundläggningsförhållanden och sker i och i närheten av en vattenförekomst som idag har en otillfredsställande ekologisk status och som ej uppnår god kemisk status. Med anledning av länsstyrelsens beslut genomförs nu ett utökat samråd med de aktörer som anges i sändlistan. Samrådet pågår från den 2 december till den 23 december 2015.
De synpunkter som inkommer tas om hand i det fortsatta arbetet med att utarbeta
såväl en miljökonsekvensbeskrivning som en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
för verksamheten.
Ansökan planerar vi att lämna in till mark- och miljödomstolen i februari 2015.
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Samrådshandlingen finns tillgänglig på kommunens webbplats www.jarfalla.se
under rubriken Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete > Detaljplaner > Pågående planer.
Frågor om de planerade åtgärderna och samrådet kan besvaras av Jenny Ångman
08- 5802 89 25

Välkommen med synpunkter!

Med vänlig hälsning

Emelie Grind
Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Lämna synpunkter senast den 23 december 2015
Synpunkter på de föreslagna åtgärderna skickas skriftligen senast den 23 december
2015 till följande adress:
Järfälla kommun
Samhällsbyggnadskontoret
177 80 Järfälla
Eller per e-post till: kommunstyrelsen@jarfalla.se

