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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden 26 april – 17 maj 2019. 
Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens webbplats www.jarfalla.se och 
hos kommunens servicecenter. Granskningen har annonserats i lokaltidningen Mitt i 
Järfälla och på kommunens hemsida. Granskningsmöten har hållits under 
granskningstiden med fastighetsägare inom planområdet. Fastighetsägare i 
anslutning till planområdet har brevledes inbjudits till informationsmöte i 
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Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Även yttranden utan erinran redovisas. 
Inkomna skrivelser finns i sin helhet tillgängliga hos samhällsbyggnadsavdelningen. 
 

Myndigheter och statliga intressen 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Kommunen har sedan samrådet omarbetat dagvattenhanteringen. 
Dagvattenutredningen (Geosigma 2019) visar vilka effekter planförslaget och vissa 
dagvattenåtgärder kan ge på Veddestabäcken och Bällstaån. 
Dagvattenutredningen förhåller sig dock till kommunens egna riktlinjer för 
utsläppshalter. Det framgår därmed inte tydligt hur dessa riktlinjer (riktvärden) 
förhåller sig till miljökvalitetsnormernas gränsvärden och åtgärdsbehov. 
Det kan i sammanhanget noteras att det lokala kravet på fördröjningsbehov inom 
kvartersmark är satt till 3 mm (3 l/m2), vilket Länsstyrelsen anser är för lågt. Detta 
kan t.ex. jämföras med Stockholms 20 mm fördröjningskrav eller andra kommuners 
krav på minst 10 mm fördröjning i kvartersmark. 
Länsstyrelsen anser att planförslagets påstådda positiva effekter på ytvattnet är för 
otydliga och inte avvägda mot de åtgärder som krävs för att kunna följa 
miljökvalitetsnormerna i recipienterna. Med tanke på det stora åtgärdsbehov som 
redan föreligger är troligen en situation som är likt dagens inte tillräckligt bra för att 
åstadkomma god vattenstatus nedströms planområdet. 
De effekter av nollalternativet på vattenkvaliteten i Veddestabäcken som nämns i 
miljökonsekvensbeskrivningen verkar basera sig på en uppfattning om halter av 
läckande föroreningar till vattendraget. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det är 
den totala belastningen (mängden transporterade ämnen) som påverkar tillståndet i 
vattenförekomsten. Lägre halter innebär inte alltid en minskad belastning. Tvärtom 
kan de vara en effekt av högre flöden, vilka genererar lägre halter genom utspädning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen saknar vidare en analys av hur vattenkvaliteten i 
recipienten påverkas på kvalitetsfaktornivå. Detta är ett krav för att kunna bedöma 
hur exploateringen påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. 
Sammantaget anser således Länsstyrelsen att kommunen behöver utreda och 
förtydliga fördröjningsbehovet för dagvatten utifrån recipientens tillstånd och 
åtgärdsbehov. En sådan utredning ska ske på kvalitetsfaktornivå. 

Hälsa och säkerhet m.m. 
Förorenad mark 
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Enligt planhandlingarna har föroreningar påträffats efter tidigare handelsträdgårdar 
inom planområdet. Föroreningar finns i mark och grundvatten. Grundvattnet är 
påverkat av metaller i hela undersökningsområdet medan föroreningarna i marken 
ligger ytligt. 
Enligt utförda miljötekniska markundersökningar är grundvattnet kraftigt påverkat av 
metaller inom hela undersökningsområdet. Det har även påträffats BAM i 
grundvattnet i halter som överstiger halter för otjänligt dricksvatten enligt SGU:s 
bedömningsgrunder. 
Konsulten har i samband med riskbedömningar tagit fram platsspecifika riktvärden 
för området, som är baserade på det generella riktvärdet känslig markanvändning. I 
granskningshandlingen finns ingen information om vilket åtgärdsmål som ska uppnås 
för efterbehandling eller att det finns framtagna platsspecifika riktvärden för 
planområdet. 
Enligt uppgifter i konsultrapporter finns en gammal tipp på fastigheten Skälby 3:529. 
I rapporten för den fördjupade miljötekniska undersökningen anges att tippen 
behöver saneras, för att uppnå riskreduktion och klargöra vilken typ av avfall som är 
dumpat på platsen. Den informationen saknas i planhandlingen. 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör uppdateras med uppgifter som finns i 
rapporterna från miljötekniska undersökningar som har utförts. Likaså behöver 
åtgärdsmål för området redovisas. 
Kommunen behöver visa att tippen inte utgör någon risk i samband med ändrad 
markanvändning. 
Länsstyrelsen anser att beskrivning behöver göras för hur området ska efterbehandlas 
i mark och grundvatten och om området kommer utgöra någon risk för boende och 
förskolebarn. Barn är känsligare för exponering av föroreningar än vuxna varför det 
är extra viktigt att planområdet inte innehåller hälsoskadliga ämnen och att det i 
planhandlingarna borde framgå hur kommunen avser att säkerställa att risken 
minimeras för människors hälsa. 
Eventuella undersökningar ska göras i samråd med tillsynsmyndigheten. 
Risk för skred 
Kommunen har uppmärksammat att området nära Veddestabäcken är ett 
problemområde med hänsyn till markstabilitet. Med planbestämmelserna b1 och b2 
avser kommunen säkra bebyggelsen. Länsstyrelsen är positiv till planbestämmelserna 
men anser att de behöver preciseras. 
Otydliga planbestämmelser kan innebära svårigheter i tillämpningen av planen och 
det kan vid en bygglovsprövning uppstå problem med tolkningen samt vad som är 
avsikten med planbestämmelserna. 
På plankartan finns bestämmelse b2 som reglerar att ”Grundläggning ska ske med 
metoder som motverkar risk för ras och skred, …”. Kommunen måste klargöra 
vilken effekt man åsyftar med en sådan formulering. 
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Översvämning på grund av skyfall 
I planbeskrivningen på sida 31 skriver kommen att ”Området höjdsätts och utformas 
på ett sådant sätt att marköversvämningar vid kraftigt skyfall inte skadar byggnader 
och anläggningar.”. Länsstyrelsen anser att nödvändiga åtgärder ska säkerställas i 
plankartan. Kommunen behöver i planbeskrivningen redogöra för vattnets väg vid ett 
skyfallsregn samt vilken effekt planerade åtgärder har. Det är även viktigt att 
åtgärderna är lämpliga med hänsyn till markstabiliteten. 

Rådgivande synpunkter 
Nedan följer några av Länsstyrelsens synpunkter som kvarstår gällande råd om 
tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen, PBL. Dessa framförs 
här i granskningsskedet, eftersom vi anser att dessa frågor är av stor betydelse för 
planens genomförbarhet och påverkan på omgivningen utifrån allmän synpunkt. 
Fornlämningar 
Länsstyrelsen anser att både plankartan och planbeskrivningen bör kompletteras med 
korrekt information om vad skyddet enligt 2 kap kulturmiljölagen innebär. Dvs. att 
det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning utan tillstånd från 
Länsstyrelsen. Den som planerar ett markingrepp, till exempel att bygga, på eller i 
närheten av en fornlämning måste kontakta Länsstyrelsen i god tid innan arbetet 
planeras för samråd eller tillståndsansökan. Ett tillstånd är oftast förenat med krav på 
arkeologiska åtgärder, till exempel undersökning eller skyddsåtgärder, som ska 
bekostas av den som utför arbetet. 
Lagskyddet gäller även markområdet närmast omkring fornlämningen, 
fornlämningsområdet, dvs. det krävs tillstånd enligt 2 kap KML för 
markingrepp/markförändringar även där. Fornlämningsområdet är det område som 
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn 
till dess art och betydelse. 
Efter plansamrådet har ändringar gjorts som berör fornlämningar. Kring gravfältet 
Järfälla 42:1 har markanvändningen ändrats från naturmark till parkmark och 
området med kvartersmark har utökats och inkräktar nu på vad som är att betrakta 
som gravfältets fornlämningsområde. Att planera kvartersmark inom 
fornlämningsområdet kan innebära att planen inte blir genomförbar om tillstånd till 
markingrepp enligt 2 kap kulturmiljölagen inte kan beviljas. Området kring 
fornlämningen bör planeras som naturmark. Planområdet har också utökats mot 
sydöst, där en breddning av vägen planeras inom fornlämningsområdet till gravfältet 
Järfälla 252:1, som ligger strax utanför planområdet. 
De fornlämningar som är punktobjekt bör markeras med run-R på plankartan istället 
för skrafferade områden angivna som ”närområde till fornlämning” under 
Information. Beteckningen kan lätt förväxlas med och missuppfattas som 
fornlämningsområde och bör undvikas. Även de fornlämningar som är områden bör 
vara markerade med run-R. 
Strandskydd 
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Länsstyrelsen fattade den 3 april 2019 ett beslut som innebär att Veddestabäcken inte 
omfattas av strandskydd. Plankartans bestämmelse om strandskydd och tillhörande 
text i planbeskrivningen kan därmed utgå från planförslaget. 
Buller handelsträdgården 
Transporter inom verksamhetsområdet bidrar till förhöjda bullernivåer inom 
planområdet, framförallt vid in- och utlastning. Bullernivåerna överstiger 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. I 
planbeskrivningen står det att bullret vid in- och urlastning går att dämpa med hjälp 
av skärmning eller genom att bygga in delar av lastplatserna. Verksamhetens 
pelletspanna behöver också åtgärdas för att minska verksamhetens buller. 
Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras hur kommunen avser att säkerställa 
att nämnda åtgärder utförs. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

MKN vatten 
Dagvattenutredningen har bearbetats och förtydligasts. Exploateringen av 
utredningsområdet bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
recipienterna förutsatt att all kvartersmark inom utredningsområdet uppfyller 
kommunens ställda krav om lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen 
tar genom detaljplanen ett stort recipientansvar då flertalet renings- och 
fördröjningssteg anläggs för att säkerställa att förorenings- och 
flödesbelastningen på recipienten inte bara ska motsvara dagens nivåer, utan 
även minska dessa med uppemot 80 %. 

Förorenad mark 
De miljötekniska utredningarna under detaljplaneprocessen har fördjupats i 
omgångar sedan 2016. Det har rört sig om ett flertal olika rapporter. Under 
2019 har de tidigare resultaten kvalitetsgranskats, sammanfattats och 
kompletterats i en mer omfattande rapport av en separat konsult med en 
riskbedömning och olika åtgärdsförslag utifrån de samlade undersökningarna.  
Metallhalterna i grundvattnet bedömdes tidigare vara generellt höga i hela 
planområdet. Noggrannare mätningar visar att halterna inte överstiger 
naturliga bakgrundshalter. Överlag har måttliga halter av nickel men generellt 
låga och mycket låga halter av bly och zink påvisats, med undantag för ett fåtal 
områden. 
Samlingsprover har tagits, och förtydliganden har gjorts för hur riskerna 
minimeras för människors hälsa.  
Åtgärdsmålen har förtydligats och införts i planhandlingarna med hänvisning 
till platsspecifika riktvärden. De platsspecifika riktvärdena har förtydligats i 
den nya rapporten. 
Hanteringen av deponin (”tippen”) på Skälby 3:529 utanför planområdet har 
förtydligats, det framgår nu av planhandlingarna att den är föremål för 
pågående tillsyn och fastighetsägaren har förelagts av tillsynsmyndigheten att 



  2019-09-18 6 (27) 
 
 
 
 

  

åtgärda denna förorening. Föroreningen bedöms inte utgöra en risk för 
människors hälsa och säkerhet inom planområdet, men riskerar att påverka 
MKN vatten i Bällstaån genom Veddestabäcken. På grund av detta är det 
nödvändigt att den åtgärdas. 

Risk för skred 
Bestämmelserna för grundläggning har omarbetats. Alla områden med sämre 
markförhållanden har nu bestämmelsen b1 istället för två olika. Denna har 
anpassats så att den tydliggör att grundläggning ska ske genom pålning till 
fast botten om inte annat påvisats möjligt. Det finns andra metoder än pålning 
för att säkerställa att grundläggningen inte ökar risken för ras och skred, och 
grundläggningsmetoder kan bero på olika byggnadstekniker och laster, t.ex. 
genom förbelastning av mark. Detta ökar kravet på byggherren att utreda och 
redovisa grundläggningsmetoder i samband med bygglov och startbesked för 
att påvisa om det finns bättre metoder än pålning.  

Översvämning 
Åtgärder för att motverka översvämning och hur skyfallsvattnet hanteras har 
förtydligats. Vid projektering av dammar kommer förstärkningsåtgärder att 
behöva utredas, detta förtydligas även i planbeskrivningen. 
 
Rådgivande synpunkter 
Fornlämningar 
Runsymbolen R återinförs på plankartan.  
Informationen om fornlämningarna har förtydligats till en lydelse i enlighet 
med yttrandet.  
Förutsättningarna för kvartersmarken i närheten av fornlämningen Järfälla 
42:1 förtydligas i plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen med 
information. Då det redan finns befintlig bebyggelse, som fastighetsägaren har 
varit mån att ha kvar, har gränserna mellan kvartersmark och allmän plats 
dragits efter den befintliga bebyggelsens fasader. Den allmänna platsen 
planläggs nu som natur istället för park. 
Vid Järfälla 252:1 är vägbreddning inte aktuell då Växthusvägen redan är 
färdiganlagd. Plangränsen har nu dragits in för att inte orsaka otydlighet 
kring närheten till fornlämningen. 

Strandskydd 
Texter och bestämmelser om strandskydd tas bort från planhandlingarna. 

Buller handelsträdgården 
Handelsträdgården kommer att kunna följa Boverkets och Naturvårdsverkets 
riktvärden för industri- och verksamhetsbuller genom att utföra olika åtgärder. 
Detta framgår i planbeskrivning och riktvärdena förtydligas nu även på 
plankartan. 

2. Lantmäteriet 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 



  2019-09-18 7 (27) 
 
 
 
 

  

Plankarta och planbeskrivning 

För att få en förståelse för genomförandet ur ett fastighetsrättsligt perspektiv och 
konkret tydliggöra vad detaljplanen kan komma att innebära har kommunen 
möjlighet att ta fram en fastighetskonsekvenskarta (FKK) och en 
fastighetskonsekvensbeskrivning (FKB). 
En FKK och en FKB skulle med fördel kunna beskriva kartmässigt och textmässigt 
vad som händer med fastigheter och rättigheter före och efter ett genomförande av 
detaljplanen. Exempelvis att en viss fastighet avstår viss mark och att en annan 
fastighet erhåller mark eller att servitut blir onyttigt och bör upphävas. 
Det står i detaljplanen att exploateringsavtal skall upprättas mellan Järfälla kommun 
och exploatörerna. Detta civilrättsliga avtal förblir okänt för många av de som berörs 
av detaljplanen fram till ett antagande. Ett av huvudsyftena vid framtagande av en 
detaljplan är tydlighet och att processen är demokratisk. 
För att Lantmäteriet skall ha en möjlighet att granska exploateringsavtal eller 
motsvarande avtal (vilket ålagts Lantmäteriet) så att det inte föreligger ojämn 
viktbalans enligt 6 kap 40 - 42 § PBL behöver det finnas något att yttra sig kring. En 
generell beskrivning av vad som regleras i avtalet bör åtminstone redovisas i 
detaljplanens konsekvensbeskrivning. 
Detaljplanens konsekvenser kan inte anses vara ordentligt beskrivna för att uppfylla 
4 kap 31 § och 4 kap 33 § i Plan- och bygglagen (PBL). I planhandlingarna hänvisas 
till att kostnader kommer att regleras i avtal mellan kommunen och de nu aktuella 
exploatörena. För övriga berörda och framtida intressenter är detta inte till fylles. En 
detaljplan ska vara så tydlig att alla kan förstå den och inkomma med värdefulla 
synpunkter i processen. 
Ekonomiska schabloner där kostnadsposter och intäktsposter hade funnits med hade 
klargjort en förväntad planvinst och nytta att genomföra projektet. Även de 
fastighetsrättsliga kostnaderna som förrättningar genererar och beslutas av 
Lantmäteriet i de olika förrättningarna hade behövts tagits upp i beskrivningen. 
Parterna kan skriftligen komma överens om fördelningen av dessa kostnader genom 
att avtala. I annat fall är det Lantmäteriet som anger skäl för fördelning av detta och 
fattar beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om innehållet 
i de exploateringsavtal som tecknas med fastighetsägarna i samband med 
detaljplanens antagande. Kostnader förknippade med genomförandet av 
detaljplanen har förtydligats i genomförandebeskrivningen men har varit känt 
för fastighetsägarna sedan tidigare. Genomförandebeskrivningen kompletteras 
med en fastighetskonsekvenskarta samt en tabell över konsekvenser för 
respektive fastighet.  
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3. Trafikverket 
Trafikverkets anläggningar är inte direkt berörda av planförslaget och Trafikverket 
har därmed inga direkta synpunkter på förslaget. 
Trafikverket verkar för att de transportpolitiska målen ska klaras vilket bland annat 
innebär en samhällsutveckling med ett minskat bilberoende som är koldioxidneutralt. 
Trafikverket vidhåller därför att det är mycket viktigt att områdets kollektivtrafik 
försörjs till relevanta målpunkter/pendlingsstråk likväl som att gång/cykelstråk byggs 
ut i samma takt som bostäderna så att kollektivtrafikförsörjningen och 
gång/cykelmöjligheter från planområdet blir goda redan från början. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Synpunkterna noteras. Gång- och cykelstråk planeras att anläggas tidigt i 
samband med utbyggnad av allmän plats och i samma takt som bostäderna. 
Kollektivtrafikens linjedragning planeras i samråd med Region Stockholm, 
Trafikförvaltningen. 

 

4. Luftfartsverket 
Yttrandet är sammanfattat. 
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.  

5. Swedavia Stockholm Arlanda  
Yttrandet är sammanfattat. 
Planområdet ligger utanför Arlandas hinderbegränsande ytor men inom flygplatsens 
procedurytor (specifikt MSA-yta). Dock medför den byggnation som planeras ur 
hindersynpunkt ingen påverkan på Arlandas procedurer och vi har därmed inget att 
erinra. 

6. Swedavia Bromma Stockholm Airport 
Yttrandet är sammanfattat. 
Det angivna området ligger utanför flygplatsens influensområden avseende 
flygbuller. 
Det angivna området ligger innanför flygplatsens influensområden avseende 
flyghinder, dock är de högsta noterade byggnationer i detaljplanen av lägre karaktär 
och innebär därför inget hinder gentemot de hinderreglerade ytor som gäller för 
området och Bromma Stockholm Airport har därmed inte något att erinra. 
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7. Trafikförvaltningen, Region Stockholm 
Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan. Fortsatt dialog kring 
busstrafikens utveckling sker inom ramen för trafikförvaltningens samverkan med 
Järfälla kommun. 

8. Brandkåren Attunda 
Brandkåren Attunda ser att de synpunkter som framfördes i planens samrådsskede 
har beaktats i planarbetet. Utöver tidigare framförda synpunkter har Brandkåren 
Attunda inget att yttra. 
 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

9. Barn- och ungdomsförvaltningen 
Yttrandet är sammanfattat. 
Planområdets geografiska läge, låga exploateringsgrad samt närhet till grönområden 
gör att det väl lämpar sig för förskole- och skoletablering. Antalet bostäder i 
planförslaget förväntas inte medföra någon väsentlig ökning av behovet för förskole- 
eller skolplatser. Däremot kommer utbyggnationen av bostäder i närliggande 
Veddesta samt en ny skolorganisation att öka behovet av skolplatser i 
Barkarby/Skälby. En etablering av en skola i Ormbacka kan därför tänkas avlasta 
redan befintliga skolor i Barkarby/Skälby 
Barn- och ungdomsförvaltningen ser positivt på planförslaget som helhet och 
framhåller att en skoletablering i området har goda möjligheter att på ett bra sätt 
förstärka skolkapaciteten i kommundelen, förutsatt att det går att möta de krav som 
förvaltningen ställer på skolan och skolgårdens utformning, placering samt 
skolvägar. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

De positiva synpunkterna noteras.  
Kvarterets storlek möjliggör skola och förskola med bra friyta i enlighet med 
lek- och aktivitetsplanen. Utformningen av skola och skolgård hanteras inte 
inom ramen för detaljplanen utan i samband med projektering av 
skola/förskola. Kvarteret nås med gång- och cykelvägar. Från Barkarby-
Skälby-hållet finns en planskild korsning genom gångtunnel under 
Växthusvägen. Inom planområdet möjliggör gaturummet gång- och cykelbanor 
som leder till skolan. Därmed finns det förutsättningar för bra skolvägar. 
 

10. Kultur, demokrati och fritidsnämnden 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 
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Förslaget möjliggör ett långsiktigt bevarande av torpmiljön, transformatorstationen 
och det omgivande kulturlandskapet. Torpet med ekonomibyggnader och 
transformatorstationen ges skyddsföreskrifter. Idag används torpet som bostad och 
transformatorstationen som ateljé. Planbestämmelserna möjliggör även en 
användning för kultur- och fritidsändamål, samlingslokal eller café. Det finns också 
en tillkommande byggrätt som är placerad så att den inte ska dominera i miljön. 
Planen möjliggör också en fortsatt småskalig djurskötsel, vilket gör att landskapet 
även framöver kan hålls öppet genom till exempel fårbete. 
Den kvarvarande handelsträdgården ges fortsatt möjlighet att verka i området, vilket 
är positivt. Det är den enda kvarvarande handelsträdgården och berättar om områdets 
huvudsakliga användning under 1900-talet. 
I och med att stora delar av fältet lämnas öppet upp mot skogsbrynet blir det också 
lättare att förstå skogsmarkens gamla betydelse som betesmark, samtidigt som 
siktlinjerna mot torpet bibehålls. 
Både Ormbackagravfältet (2017:8598, tidigare 31:1) och det mindre gravfältet i den 
södra delen (2017:9375, tidigare 42:1) bevaras intakta, liksom flera andra lämningar. 
Gränsröset mellan Skälby och Veddesta (L2017:8791, tidigare 366:1) som står utmed 
Bautastensvägen kommer att ligga på kommunal mark för gc-väg, vilket gör att det 
kan bevaras. 
En nackdel med det nya förslaget är att den nya vägen i områdets södra del har 
utgått. Istället blir Ormbackavägen den enda vägen in i området. Det innebär att 
vägen måste breddas och rustas till en helt annan standard och därigenom går den 
karaktär av gammal landsväg som den har idag förlorad. Den nuvarande 
sträckningen behålls dock, vilket är bra. 
Järfälla Kultur kommer att fotodokumentera området innan exploatering sker. 

Barnkonsekvensanalys 
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?  
Ja, i och med att barn kommer att flytta in i Ormbackaområdet. Att kulturmiljöer och 
kulturlandskap bevaras är positivt för barn och unga. Detaljplanen ger möjlighet att 
fortsättningsvis bedriva småskalig djurhållning och även utveckla verksamheten, 
vilket är positivt för barn och unga. 
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?  
Förslagets målgrupp är åldersövergripande. 
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?  
Nej 

 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer 

Behovet av att förbättra Ormbackavägens standard är stort då en exploatering 
av området medför att fler människor kommer att vistas i gaturummet 
samtidigt som det kommer att finnas en ökad trafikmängd. Avvägningar har 
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gjorts för att i möjligaste mån bevara den ursprungliga sträckningen. 
Utformningen av vägen hanteras i den fortsatta projekteringen av allmän plats. 
Barn och unga har ännu inte fått uttrycka sin mening i detta skede, då planen 
möjliggör en miljö enligt kommunens riktlinjer. I den fortsatta projekteringen 
av förskola/skola och parker finns goda förutsättningar att inhämta barns och 
ungas åsikter och viljor om de miljöer som planeras. 
 

11. Miljö- och bygglovsnämnden 
Yttrandet är nedkortat och sammanfattat. 
Nämnden bedömer att det kvarstår oklarheter avseende risk för människors hälsa och 
miljön genom de föroreningar i mark och grundvatten som förekommer inom 
detaljplaneområdet. Även i angränsande områden behöver föroreningar beaktas 
eftersom de kan ha en påverkan på planområdet avseende miljön och människors 
hälsa. 
Planen syftar till att bygga bostäder och samtidigt ge förutsättningar för att 
handelsträdgården ska kunna vara kvar. Bullerutredningen visar att 
handelsträdgården orsakar förhöjda bullernivåer som innebär att riktvärden inte hålls. 
En förutsättning för att klara riktvärden som gör att marken är lämplig för 
planförslaget är att verksamheten upphör med kväll- och nattarbeten samt att ett antal 
anordningar byggs in. Nämnden anser att planens lämplighet och genomförande inte 
ska vara beroende av en enskild verksamhetsutövare. Det är kommunens ansvar att 
se till att marken är lämplig för den användning som planeras. 
Den småskaliga djurhållningen som planen möjliggör kan orsaka störningar för 
boende genom ljud och spridning av allergener, vilket behöver beaktas i planen. Det 
föreligger också risk för ljusinsläpp från handelsträdgården som kan orsaka 
störningar för boende och det saknas en redogörelse för om ett plank på 2,1 m höjd 
utgör ett tillräckligt skydd. 

Plankarta med bestämmelser 
Bestämmelsen v1 anger att utöver angivet våningsantal får suterrängvåning anordnas 
om minst hälften av den sammanlagda fasadlängden är motfylld. Bestämmelsen är 
problematisk i förhållande till gällande praxis och beskrivs inte heller närmre i 
planbeskrivningen. 
Bestämmelserna b1 och b2 reglerar hur grundläggning ska ske på ett specifikt sätt. 
Grundläggningsmetod prövas alltid inför startbesked där den lämpligaste metoden 
fastställs. Resultatet av den geotekniska undersökningen bör endast redovisas i 
planbeskrivningen och biläggas för att säkerställa att grundläggningen kan ske 
teknikneutralt. 
Den administrativa bestämmelsen om att befintliga byggnader som tillkommit i laga 
ordning på punktprickad mark ska anses vara planenliga är inte en giltig 
bestämmelse. 
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Nämnden vill även påpeka att bestämmelsen om utökad marklovplikt troligen 
kommer leda till en ökad mängd tillsynsärenden då det kan vara svårt att informera 
privata fastighetsägare om alla punkter som gäller i en detaljplan. Nämnden ser även 
att diskussioner uppkommer kring vad som anses vara en hårdgjord yta, varpå detta 
bör preciseras tydligt i planbeskrivningen. 
En planbestämmelse bör införas om att staket behöver anordnas längs det södra 
parkområdet för att göra Veddestabäcken och dess sediment otillgängligt för 
människor fram till dess att saneringsåtgärder vidtas. 
Anordningar (så som bullerplank, dämpning av pelletspanna och skorsten från 
pågående verksamhet samt in- och utlastningar) som är en förutsättning för att 
bullerriktvärdena ska innehållas inom planområdet ska slutföras innan slutbesiktning 
får göras för bygglovet. Detta bör regleras i planbestämmelse eller avtal för att inte 
riskera olägenhet i form av höga bullernivåer förekommer från verksamheter. 
Planbestämmelser för störningsskydd som bör läggas till: 

• Åtgärder för dämpning av industri- och verksamhetsbuller samt lågfrekvent 
buller från tunga fordon och bussar som krävs för att riktvärden ska kunna 
innehållas vid befintliga och planerade bostäder. 

• Eventuellt bullerskydd längs med Växthusvägen för att dämpa trafikbuller vid 
närliggande bostadsfasad. Detta ska överensstämma med 
bullerberäkningen. 

• Friskluftsintag placeras bort från trafikerade gator 
 

Planbeskrivningen 
I planbeskrivningen på sidan 14 står att planområdet idag inte är nämnvärt 
bullerutsatt men att det finns ett mindre område längs med Viksjöleden samt ett 
vägområde vid handelsträdgården som är bullerutsatt. Beskrivningen 
överensstämmer inte med resultaten i bullerutredningen och bör därför revideras. 
På samma sida som ovan framgår att inga åtgärder bedöms som nödvändiga med 
hänsyn till nuvarande markanvändning. Meningen bör ses över. 
Enligt planbeskrivningen sidan 18 ska kontorsverksamheter vara småskaliga och inte 
medföra störningar i form av buller, ökad biltrafik eller lastbilsleveranser. Detta 
framgår inte av planbestämmelserna. 
I planbeskrivningen sidan 21-22 anges att strandskyddet upphävs inom kvartersmark 
men kvarstår på parkmark. Bestämmelsen a1 som anger att strandskyddet är upphävt 
förekommer inte på alla de områden som illustrationen pekar ut. Förslag att ta bort 
bestämmelsen a1 och ange generellt att strandskyddet är upphävt inom kvartersmark 
och gatumark. 
Det bör framgå i genomförandebeskrivningen att förorenat länshållningsvatten 
förväntas uppstå i samband med jordschaktning. Detta vatten behöver genomgå 
tillräcklig rening innan det får avledas vidare till recipient. 
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En synpunkt som nämnden hade i samrådsskedet var att betesmarkerna inom 
området ligger i direkt anslutning till bostäder, vilket kan orsaka störningar för 
boende genom ljud och spridning av allergener. Folkhälsomyndigheten menar att 
allergiproblem idag är av den omfattningen att de måste beaktas i 
samhällsplaneringen. De rekommenderar 200 meter som skyddsavstånd mellan 
beteshagar och bostäder, skolor samt förskolor, vilket bör beaktas i 
planutformningen. Om djurhållningen orsakar en betydande olägenhet för 
människors hälsa när området är utbyggt kan det innebära att djurhållningen förbjuds 
med stöd av miljöbalken. Det är därför av vikt att planen tar höjd för en skyddszon 
innan den antas. 

Buller 
Bullerutredningen 
Det förekommer en oklarhet angående bullerutredningen avseende vilka 
förutsättningar som beräkningarna har utgått ifrån. I beräkningarna har 2,5 m höga 
bullerskyddskärmar antagits förekomma längs hela Växthusvägen för att beräkna den 
framtida ekvivalenta och maximala ljudnivån vid fasad. Av plankartan framgår dock 
att plank endast ska uppföras inom en kort sträcka in mot Ormbackavägen och 
Backluravägen. Beräkningarna för trafikbuller från Växthusvägen kan därför visa 
lägre nivåer än vad som faktiskt kommer att förekomma i praktiken, om inte 
bullerplank uppförs. En justering behöver göras antingen i plankartan eller i 
bullerberäkningen så att de beräknade nivåerna är representativa. 
Trafikbuller 
Om bullerplanket har en bullerdämpande effekt anser nämnden att planavdelningen 
bör utreda detta vidare, exempelvis se över möjligheten att täppa igen öppningarna 
för att effektivisera skyddet. Alternativt bör andra skyddsåtgärder utredas för att i 
största möjlig mån skapa en god ljudmiljö, något som inte redovisas i 
planbeskrivningen. 
Verksamhetsbuller 
Utifrån vad som framkommer i granskningshandlingarna anser nämnden att planen 
inte säkerställer att riktvärden kommer att innehållas och att plan- och bygglagens 
(PBL) krav därmed inte uppfylls. 
Bullerberäkningen visar att det förekommer industri- och verksamhetsbuller i nivåer 
som med god marginal överskrider Naturvårdsverkets1 och Boverkets riktvärden2, 
vid befintlig och planerad bebyggelse. För att klara riktvärdena vid befintliga och 
planerade bostäder behöver skyddsåtgärder vidtas. 
Enligt PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland 
annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att 
förebygga bullerstörningar. Det är således i detaljplanen som det ska säkerställas att 
ljudnivåer klarar gällande riktvärden så att störning undviks. 
I bullerutredningen ges förslag på skyddsåtgärder för att kunna klara riktvärdena. 
Bland annat behöver åtgärder sättas in på den pågående verksamhetens 
pelletsvärmare och skorsten, samt att verksamheten upphör med bullrande arbeten 
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nattetid så som in- och utlastning. Planhandlingarna behöver kompletteras med vilka 
skyddsåtgärder som krävs för att klara gällande riktvärden. Om det inte är reglerat i 
plankartan har bygglovsavdelningen ingen möjlighet att ställa kraven i 
bygglovprövningen. 
I Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges ljudnivåer 
som bör gälla vid planläggning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av 
industri och annat verksamhetsbuller. Det framgår av vägledningen att även den 
framtida situationen bör beaktas, vilket bullerutredningen saknar. Därmed kan det 
finnas anledning att göra en framåtblick som sträcker sig längre än detaljplanens 
genomförandetid. 
Övrigt 
Det saknas analys av vilket lågfrekvent buller som förekommer/kan förekomma och 
vilken dämpning i fasaden som behövs för att klara Folkhälsomyndighetens krav3. 
Detta kan utredas genom att först undersöka skillnaden mellan beräknade dBA och 
dBC. Om skillnaden är över 20 dB utförs ljudberäkningar med ovägda 
frekvensspektrum. Med en uppskattad fasadisolering jämför man sedan de beräknade 
ljudnivåerna inomhus mot Folkhälsomyndighetens riktvärden. Överskrids värdena 
ska förslag på åtgärder redovisas. Lågfrekvent buller förekommer bland annat från 
fasta installationer så som fläktar, samt för tung trafik från lastbilar och bussar. 
Det framgår inte av planhandlingarna eller bullerutredningen huruvida skyddsvallen 
(som består av uppgrävda jordmassor) och dess utformning bidrar till någon 
bullerdämpande effekt. Att återvinna avfall i anläggningsändamål är en 
anmälningspliktig verksamhet som prövas enligt miljöbalken. En viktig del i 
prövningen är att det ska finnas ett tydligt syfte för användningen och att det inte 
handlar om kvittblivning av avfall. För att det ska kunna finnas ett syfte för 
användningen behöver planhandlingarna kompletteras med en beräkning som visar 
att skyddsvallen och dess utformning har en bullerdämpande effekt av betydande 
mening. 

Förorenade områden 
Nämndens bedömning är att det kvarstår oklarheter avseende risk för människors 
hälsa genom de föroreningar i mark och grundvatten som förekommer inom 
detaljplaneområdet. Även i angränsande områden behöver föroreningar beaktas 
eftersom de kan ha en påverkan på planområdet avseende miljön och människors 
hälsa. 
Planhandlingarna bör tydligare redovisa att föroreningssituationen är utredd och 
möjlig att åtgärda. 
Recipient för planområdet är den närbelägna Veddestabäcken som nedströms 
ansluter till Bällstaån. Inom planarbetet behöver risk för spridning av föroreningar  
till recipienten och vidare till Bällstaån beaktas. Bällstaån uppnår inte god kemisk 
status och flera av de miljökvalitetsnormer (MKN) som finns för bland annat 
kvicksilver överskrids. Planen får inte medföra negativ påverkan på MKN i de fall de 
inte klaras. 
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Även om Veddestabäcken inte ligger inom plangränsen så finns det fortfarande 
anledning att utreda vilken risk de kraftigt förorenade sedimenten har för människors 
hälsa. De tillfällen då bäcken är torrlagd blir sedimenten direkt tillgängliga för 
lekande barn i området. Till dess att saneringsåtgärder utförs behöver bäcken 
stängslas in för att göra området oåtkomligt för människor och djur. 
I planbeskrivningen nämns den tipp som finns på Skälby 3:529. Fastigheten är direkt 
angränsande till planområdet vilket innebär att det finns stor risk att spridning kan 
ske till delar av planområdet. Här finns förhöjda halter av koppar, kvicksilver, bly, 
kadmium och zink med upp till tre gånger så höga halter som Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (industrimark). För att 
säkerställa att tippens föroreningar inte utgör en risk för miljön eller människors 
hälsa inom planområdet behöver en riskbedömning göras och eventuella åtgärder 
som krävs beskrivas. Om detta inte hanteras i planarbetet kan nämnden ha att fatta 
beslut om sådana åtgärder. 
Klorerade bekämpningsmedel har påträffats inom planområdet, främst på fastigheten 
Skälby 3:530, där hexaklorbensen förekommer i höga halter. Det är inte utrett hur 
utbredd föroreningen är och vilka åtgärder som krävs för att den inte ska utgöra en 
risk för människors hälsa. 
Nämnden vill också påpeka att en pågående miljöfarlig verksamhet, som 
handelsträdgården utgör, inte kan ses som undantagen från krav att utreda 
föroreningar inom denna fastighet. Om det finns behov av att åtgärda föroreningar i 
mark eller vatten inom det området är det av stor vikt att detta utförs innan området 
bebyggs med bostäder som riskerar att utsättas för stora risker vid en eventuell 
efterbehandling vid handelsträdgården. 
Bly och arsenik förekommer i grundvattnet inom planområdet i halter överstigande 
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten enligt SGUs bedömningsgrunder. Det 
förorenade grundvattnet riskerar att påverka Veddestabäckens vattenkvalitet så att 
vattnet inte klarar miljökvalitetsnormerna. Utbredning och risker samt eventuella 
åtgärdsförslag för dessa ämnen behöver redovisas innan planen kan antas. 

Grönytor och naturvärden 
Av planhandlingarna framgår att jordbruksmark kommer att exploateras samt att det 
föreligger risk för högt slitage på naturområden genom de nya bostäderna och de 
minskade grönytorna. De parker som planeras har alla höga naturvärden som riskerar 
att inte få något skydd. 
Genomförandet av detaljplanen ger negativa konsekvenser för naturvärdena i 
området. Vilka kompensationsåtgärder som ska vidtas för förlusten av dessa värden 
bör framgå i planhandlingarna innan planen vunnit laga kraft. Förslag tas upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen som kan vidareutvecklas. 
Vidare bör det utredas hur stor risken är för slitage genom att t.ex. analysera andelen 
friyta per invånare. Betesmarken, odlingslotter och dagvattendammar bör exkluderas 
då de inte är fritt tillgängliga. 
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Området antas också ha flera skyddsvärda träd, något som bör inventeras för att 
säkerställa att dessa blir skyddade i plankartan. 

Dagvatten 
I planhandlingarna föreslås lösningar för dagvatten som följer Järfälla kommuns 
dagvattenriktlinjer där behovet av att ha synliga lösningar som renar vatten vid källan 
rekommenderas. Förutsatt att de åtgärder som föreslås inom planen säkras genom 
reserverade ytor i plankartan har nämnden inga ytterligare synpunkter. 

Enskilda avlopp 
För Ormbacka torp (Veddesta 1:7) finns idag en enskild avloppsanläggning. Vid 
utbyggnaden av Ormbacka bör även denna fastighet införlivas i verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp, och ges en anslutningspunkt för avloppsvatten. 
Fastigheten Skälby 3:41 ligger enligt nuvarande förslag utanför det nya 
detaljplaneområdet. Även denna fastighet har i dagsläget en enskild vatten och 
avloppsförsörjning. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp i Ormbacka 
bör även denna fastighet inkluderas i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och 
ges en anslutningspunkt. 

 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer 

Plankarta med bestämmelser 
Synpunkterna gällande bestämmelsen v1 har beaktats och bestämmelsen har 
justerats då det dessutom bedömts vara olämpligt att uppföra källare och 
suterrängvåningar i den södra randen närmast Veddestabäcken. 
Bestämmelsen b1 har justerats för att bli mer teknikneutral för att säkerställa 
att grundläggning kan ske med andra metoder än pålning. Den tidigare 
bestämmelsen b2 har ersatts av b1. Se även svar till Länsstyrelsen. 
Bestämmelsen b3 har blivit b2. 
Bestämmelsen om befintliga byggnader på punktprickad mark har tagits bort. 
Planbeskrivningen förtydligar nu vad som avses med hårdgjord yta och ger 
exempel på genomsläpplig markbeläggning. 
Staket eller stängsel mot Veddestabäcken bedöms inte vara lämpligt att reglera 
genom planbestämmelse då bäcken som ska saneras och åtgärdas är utanför 
planområdet. Det är svårt att reglera stängselkrav utifrån kommande 
lämplighet för avsedd markanvändning utanför ett planområde. Området 
kommer att stängslas till dess att behovet inte längre finns. 
Handelsträdgården kommer att kunna följa Boverkets och Naturvårdsverkets 
riktvärden för industri- och verksamhetsbuller efter utförda åtgärder. Åtgärder 
och riktvärden för verksamhetsbuller förtydligas i planbeskrivning och 
riktvärden på plankartan.  
Bullerbestämmelse gällande friskluftsintag bedöms inte nödvändig då det finns 
riktvärden för inomhusbuller i Boverkets byggregler. 
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Planbeskrivningen 
I planbeskrivningen har det förtydligats att bullernivåerna kommer att stiga 
med ökad trafik på Växthusvägen. 
Skrivningen om åtgärder avseende förorenad mark har justerats då en ny 
rapport har tagits fram som sammanställer de utförda miljötekniska 
undersökningarna i området. 
Skrivningen om kontorsverksamheter har setts över. 
Strandskyddsbestämmelserna har tagits bort då Länsstyrelsen meddelat att 
Veddestabäcken inte omfattas av strandskydd. 
Information om länshållningsvatten har lagts till i 
genomförandebeskrivningen. 
Den befintliga djurhållningen består av får. Den stora risken för allergener vid 
djurhållning kommer framför allt av hästhållning, med tidigare 
rekommendationer om 100 - 200 meter till stall, gödsel och hagar. 
Djurhållning med gris och ko kan även anses störande på grund av lukt och 
flugor. Då gris och häst inte medges, och det är för litet för att kunna hålla kor 
på fastigheter eller beteshagar i området anses risken för störningar vara liten. 
Förskola/skola, äldreboende och majoriteten av bostadsbebyggelsen ligger på 
ett längre avstånd från de möjliga beteshagarna. Beteshagarna kan flyttas 
ytterligare och avgränsas om de visar sig utgöra störningar, utan att det 
hindrar verksamheten. 
Enheten för miljö och hälsa kan inom planlagt område kräva tillstånd för 
djurhållningen och villkora arter och hantering ytterligare.  

Buller 
Plankartan reglerar de bulleråtgärder som är möjliga att göra inom 
planområdet. Ett område på Växthusvägen, utanför planområdet, är redan 
dimensionerat för att bullerplank ska kunna uppföras den resterande sträckan i 
samband med detaljplanens genomförande. Vidare finns möjlighet till en 
busshållplats i detta läge vilken ska vara tillgänglig från denna sida av vägen. 
Bullerutredningen visar att vallarna som behålls i den norra delen har en 
effekt och att kombinationen vall + plank dämpar buller lika bra som ett plank 
i motsvarande höjd. Samtidigt blir det en trevligare parkmiljö med en högre 
vall som kröns med ett lågt plank än att ha ett 3,2 meter högt plank. 
Handelsträdgården klarar Boverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för 
industri- och verksamhetsbuller efter åtgärder. Se svaret tidigare. 
Det är svårt att göra en framåtblick längre än detaljplanens genomförandetid, 
då verksamheten idag inte kan avgöra om de vill vara kvar eller avveckla efter 
genomförandetidens utgång. Eventuella framtida verksamheter behöver följa 
samma villkor som finns för den befintliga verksamheten idag. 

Förorenade områden 
De miljötekniska utredningarna under detaljplaneprocessen har fördjupats i 
omgångar sedan 2016. Under 2019 har de tidigare resultaten 
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kvalitetsgranskats, sammanfattats och kompletterats i en mer omfattande 
rapport av en separat konsult med en riskbedömning och olika åtgärdsförslag 
utifrån de samlade undersökningarna.  
Dagvattenutredningen har uppdaterats med ny information från den 
kompletterande rapporten. 
Samlingsprover har tagits, och förtydliganden har gjorts för hur riskerna 
minimeras för människors hälsa.  
Åtgärdsmålen har förtydligats och införts i planhandlingarna med hänvisning 
till platsspecifika riktvärden. De platsspecifika riktvärdena har förtydligats i 
den nya rapporten. 
Hanteringen av deponin (”tippen”) på Skälby 3:529 utanför planområdet har 
förtydligats, det framgår nu av planhandlingarna att den är föremål för 
pågående tillsyn och fastighetsägaren har förelagts av tillsynsmyndigheten att 
åtgärda denna förorening. Föroreningen bedöms inte utgöra en risk för 
människors hälsa och säkerhet inom planområdet, men riskerar att påverka 
MKN vatten i Bällstaån genom Veddestabäcken. På grund av detta är det 
nödvändigt att den åtgärdas. 

Grönytor och naturvärden 
En avvägning har gjorts mellan de ytor som exploateras och de ytor som 
kvarstår som friytor. Den tillkommande bebyggelsen i planområdet innebär att 
området tillgängliggörs mer, vilket naturligt medför slitage såsom 
upptrampade stigar, att fler barn leker med träd osv. Flera av de ytor som 
bebyggs har inte varit tillgängliga för allmänhet eller djurliv tidigare, då de 
bestått av bostadshus och nedgångna växthus. 
I planens genomförande planeras för träd och växtbäddar utmed 
Ormbackavägen fram till torget. Parkmarkens odlingsrösen och fornlämningar 
avses lyftas fram.  
Friyteberäkningen har tidigare inte bedömts vara nödvändig då området har 
omfattande tillgång till friytor inom och utanför planområdet. Efter förfrågan 
har denna beräknats. 
Områden med skyddsvärda träd, bland annat särskilda ekar, har lämnats i 
naturmark. 

Dagvatten 
Synpunkterna noteras. Dagvattenutredningen har nu även förtydligats efter 
synpunkter från Länsstyrelsen. 

Enskilda avlopp 
Kommunens VA-enhet får ta ställning till om Veddesta 1:7 och Skälby 3:41 ska 
inkluderas i VA-verksamhetsområdet och anslutas till kommunalt avlopp i 
samband med genomförandet.  

12. Tekniska nämnden 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 
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Gator och trafik 

I detaljplaneförslaget pekas omgivande busshållplatser ut. Gångavståndet är cirka 
500 meter från centrum till angivna hållplatser. Enligt trafikförvaltningen är ett gång- 
avstånd på 500 meter ett maxvärde för kommuntrafik. Avståndet kan anses som 
acceptabelt, men förvaltning anser ändå att det vore önskvärt att se över om 
hållplatserna kan flyttas närmare centrum. 
Det framgår inte heller vilken förväntad mängd gång-, cykel-, bil-, kollektiv eller 
transportresor som området ger upphov till. Förvaltningen anser att det är något som 
behöver förtydligas för att kunnat ta ställning till detaljplanens påverkan på omgi- 
vande infrastruktur, det vill säga de gator som ligger i närområdet och som kommer 
att ta emot trafik från gatorna i planområdet. 

Teknisk försörjning 
Synpunkter rörande Vatten och spillvatten 

Som nämndes i tekniska nämndens yttrande1 ligger planområdet utanför verksam- 
hetsområde för allmänt spill- och dagvatten. För att fastigheterna ska få rätt till 
allmänt spill- och dagvattentjänster anser förvaltningen att det behövs ett inrättande 
av ett allmänt verksamhetsområde. 
Allmänt: 
Den tillkommande bebyggelsens påverkan på den allmänna anläggningens 
hydrauliska funktion bör utredas genom hydraulisk modellering2. 
De geotekniska förhållandena inom planområdet är av sådan karaktär att det i sam- 
band med projektering är viktigt att materialval och anläggning anpassas till dessa, 
enligt de krav som finns i Teknisk Handbok. Förvaltningen bedömer att det är en hög 
sannolikhet att ledningsbäddarna måste förstärkas. Det finns risk för förorenade 
fyllnadsmassor i planområdet. 
Mot bakgrund av den förekomst av förorenade massor som konstaterats i området 
bör materialval anpassas till dessa. 
Spillvatten: 
Spillvatten från området kommer att påverka befintliga spillvattenledningar i 
Ekonomivägen, vilka i dagsläget bedömts ha en undermålig hydraulisk funktion. För 
att åtgärder ska kunna vidtas i området nedströms planområdet är det därför viktigt 
att säkerställa den tillkommande belastningens storlek. 
Det är viktigt att i ett tidigt skede i samband med projekteringen kontakta VA-
avdelningen för att diskutera lämpliga inkopplingspunkter i den befintliga allmänna 
an- läggningen. Såsom planförslaget är utformat i dagsläget kommer inte samtliga 
fastig- heter att kunna avleda spillvatten med självfall till Ormbackavägen. 
Förvaltningen anser att det är bättre att avleda spillvatten ner mot planområdets 
sydvästra del. 
Vatten: 
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Som nämnts i tidigare yttrande bör det befintliga vattenledningsnätet i området 
ersättas helt, undantaget Norrvattens huvudvattenledning. 
Då planområdet ligger nära Norrvattens huvudledning och anslutningspunkt för 
Järfälla kommuns allmänna anläggning bör en lämplig inkopplingspunkt på det 
allmänna ledningsnätet utredas med hjälp av en hydraulisk modell. 

Utrymme för anläggande och drift av tekniska anläggningar 
Avfallshantering 
En angöring till avfallssystemen inom planen kan bli problematisk, utan framtagen- 
avfallsutredning för detaljplanen. Förvaltningen anser därför att det är en fördel om 
angöringen till alla avfallssystem kartläggs i ett tidigt skede i de fall det är möjligt. 
Kartläggningen bör sedan ligga till grund för att möjliggöra en god avfallslogistik. 
Kartlänningen behöver innefatta alla former av angöringar av avfallslösningar, 
exempelvis miljörum på kvarteren, miljörum för verksamheterna, tömningspunkter 
för fett- och kombitankar med mera. 
Utan utredning finns det risk att angöringsproblematik uppkommer i senare 
driftskeden då avfallslogistiken krockar med andra tekniska lösningar i stadsrummet 
Livsmedelsverksamheter exempelvis restauranger, caféer och skolor inom Järfälla 
kommun får maximalt släppa ut 50 mg fett per liter vatten i spillvattennätet enligt 
ABVA3. I praktiken måste alla dessa verksamheter installera fettavskiljare då de ge- 
nererar mer än 50 mg fett per liter vatten till spillvattennätet. Om tanken är att loka- 
lerna i kvarteret kommer att användas för ovanstående uppräknade ändamål behöver 
de kompletteras med en fettavskiljare. 
I plankartan är det angivet att det finns en lokalgata till höger om skolan, fastighet 
2:1. Ska avfallslogistiken från skolan skötas vid lokalgatan någon gång i framtiden 
behövs det möjliggöras för en rätt dimensionerad vändplats där. 
Förslagsvis skulle en ny text till planbeskrivningen gällande avfallshanteringen på si- 
dan 28 i detaljplanen kunna formuleras som nedan: 
”Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning, vilket 
är Järfälla kommuns avfallsplan och Järfälla kommuns föreskrifter. Dessa komplette- 
ras och ska läsas tillsammans med Järfälla Kommunens riktlinjer för avfallshante- 
ring. Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter regleras i ABVA samt i kommunens 
riktlinjer för fettavskiljare. 
Avfall som uppkommer inom fastigheterna ska primärt hanteras inom respektive fas- 
tighet. En återvinningsstation kommer att anläggas på gatumark, den planeras i an- 
slutning till Ormbacka torg. Den nya bebyggelsen kommer att ha mindre än 400 me- 
ter till denna. Återvinningscentral finns i kommunen. Under byggtiden ska restpro- 
dukter sorteras.” 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Gator och trafik 
Läget för busshållplatserna förbereddes vid projektering av Växthusvägen i 
samband med utbyggnaden av Ormbacka A. Det går inte att hitta närmare 
hållplatslägen utmed Växthusvägen. 
Antalet bilresor förtydligas i planbeskrivningen. Området är väl anslutet till 
regionala cykelstråk. Det är svårt att ta ställning till antal kollektivresor då 
detta kan påverkas väldigt mycket av utbyggnaden i Veddesta. 

Teknisk försörjning 
Synpunkterna noteras. Vattenledningsnätet kommer att byggas om i samband 
med ut- och ombyggnad av vägar. Vidare projektering i området sker i samråd 
med VA-enheten. De förorenade massorna åtgärdas i samband med 
utbyggnaden. 

Utrymme för anläggande och drift av tekniska anläggningar 
Endast ett kvarter har möjlighet till centrumverksamhet, där har vägbredden 
planerats för möjlig angöring till fettavskiljare. För resterande kvarter har 
man tillgodosett att det går att komma fram med avfallsfordon utmed alla 
gator. Då planen tillåter flexibla placeringar och bebyggelsetyper så går det 
inte att kartlägga var avfallslösningarna hamnar i detta skede.  
Till höger om förskolan fanns en GC-väg för att möjliggöra en genare väg till 
skolan för gående och cyklande. Då förskolan ligger närmare den 
huvudsakliga GC-vägen har den lilla sträckan till höger tagits bort. 
Texten om avfall införs i planbeskrivningen. 

 

Ledningsägare 

13. E.ON Elnät Stockholm (E.ON Energidistribution) 
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har 
inget att erinra. 

14. E.ON Energilösningar 
Planområdet ligger i relativ närhet till E.ON Värmes befintliga fjärrvärmenät. 
Vi ser positivt på att vara en partner inom planområdet och tittar gärna på 
möjligheten att upprätta fjärrvärmeanslutningar för planområdets energiförsörjning. 

 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Järfälla kommun informerar befintliga fastighetsägare och vid markanvisning 
av kommunal mark även byggherrar om denna möjlighet. 
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15. Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat material avseende 
granskningshandlingar för detaljplan Ormbacka B Dnr Kst 2014/461. 
Vattenfall noterar att kommunen kommit fram till att de 77 kV markkablar som 
tillhör Vattenfall går på östra sidan om Järfällavägen och berör därmed inte aktuell 
detaljplan. 
Vattenfall har därmed inget att erinra i detta ärende. 

16. Norrvatten 
Norrvatten har två huvudvattenledningar DN 1200 stål samt DN l000 Sentab. 
Ledningen redovisas på bifogad kartbild. Planerad byggande är exakt över befintliga 
rör, detta innebär stora påfrestningar för ledningen. Därför anser vi på Norrvatten att 
en riskanalys bör framställas för att försäkra att befintlig ledningar ej skadas under 
byggandet på grund av hög belastning eller vibrationsalstrande arbeten. 
Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av ledningsrätt, 
registreringsdatum 1980-12-30, med tillhörande förrättningskarta 01-JÄF-2448. 
Ledningsrätten är 5 meter bredd längs ledningen och ytterligare 1,5 m utanför 
ventilkammare och avtappningsbrunnar. Samt registreringsdatum 1987-10-29, med 
tillhörande förrätningskarta 0123-87/36. Ledningsrätten är 8 meter bredd längs 
ledningen och ytterligare 1,5 m utanför ventilkammare och avtappningsbrunnar. 
Att placera byggnader i närheten av Norrvattens huvudledningar innebär en risk. Vid 
ett ledningsbrott kan stora vattenmängder komma att strömma ut med avsevärd kraft. 
Detta beroende på ledningarnas stora dimension, det höga vattentrycket och det 
faktum att det tar tid att stänga av en skadad ledning. Av säkerhetsskäl bör därför 
inga byggnader anläggas inom 10 meter från huvudvattenledning, utan att behovet av 
skadeförebyggande åtgärder utreds. 
En förutsättning för planens genomförande är att Norrvattens ledningsnät, som löper 
genom planen, inte under några omständigheter bebyggs. Detta innebär att inget får 
placeras eller bebyggas varken tillfällig eller permanent ovan Norrvattens befintliga 
ledningsrättsområde. Korsning av Norrvattens ledningar byggs under Norrvattens 
ledningar och ett korsningsavtal måste upprättas i samband med detta. 
Arbeten intill eller i närhet av Norrvattens ledningsnät måste ske med försiktighet 
och vibrationsalstrande arbeten ska följa de riktlinjer som beskrivs på Norrvattens 
hemsida, www.norrvatten.se. Provgropar kan behövas för att säkerställa exakt läge 
på Norrvattens ledningsnät. Norrvatten bistår gärna med kunskap både i 
planeringsskede och i genomförandeskede för att säkerställa att ledningarna inte 
skadas. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

I samband med granskningen har kommunen stämt av med projektledare på 
Norrvatten. Byggrätterna norr om Norrvattens ledningar i den centrala delen 
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av planområdet har flyttats bort så att VA-ledningar inte behöver dras under 
Norrvattens ledningar. Projektering av gator över ledningsrättsområde 
kommer att ske i samråd med Norrvatten. Bostadsbebyggelsen närmast 
ledningarna kommer att kunna hamna på ett avstånd som närmast om 3 – 4 
meter från själva ledningsrättsgränsen, vilket innebär att de hamnar på ett 
ännu längre avstånd från ledningarna. Kommunen kommer att samråda vidare 
med Norrvatten i den fortsatta projekteringen och markanvisningen för att 
säkerställa att ledningarna inte skadas. 

 

17. Skanova 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 
Skanova har mark/luftförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet. 
Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta detaljplaneområdet 
till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas under ledningssamordningen 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 vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

De teleanläggningar som är förlagda utmed Järfällavägen kommer inte att 
påverkas av detaljplanens genomförande. Den teleanläggning som idag 
befinner sig på fastigheten Skälby 3:1516 kommer att fortsatt vara belägen på 
privat mark. Den teleanläggning som idag är förlagd i korsningen 
Ormbackavägen/Växthusvägen kommer att hanteras i ledningssamordning i 
samband med projektering och utbyggnad. 
Planbeskrivningens genomförandedel förtydligas med att flytt av ledningar ska 
ske i enlighet med det markavtal som finns mellan kommunen och Skanova.  

 

Sakägare 

18. Fastighetsägare 1 
Yttrandet är delvis sammanfattat. 
Efter hand som planarbetet pågått har Kommunen tagit bort den kulvert som vattnet i 
bäcken skulle ledas förbi våra tomter i och över vilken man kunnat ha tomt eller 
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parkering tex till att nu läggas i öppen dager med parkområde omkring och visst 
strandskyddat område. Dessutom hamnar en del av vår fastighet utanför planlagt 
område. Det område som Kommunen därvid vill ta ifrån vår fastighet, från 
byggnationen till vår tomts nedre gräns, ersätts lämpligen med annan kommunal 
byggklar mark eller mark för byggnation under byggplanering i kommunen. 
Angående exploateringsavtalet så skrivs ett sådant i samarbete med exploatör. Vi 
tänker inte bebygga fastigheten. 
Detta avtal är ensidiga krav från Kommunen. En exploatör vill förmodligen ha 
åsikter om de delar av marken som kommunen tar till vägar mm, fördelning av 
kostnader, tidplan och genomförande och ansvar under byggtiden. 
Ormbacka område B sträcker sig bara fram till Växthusvägen inte över som vissa 
kartor visar. Vårt  område belastas inte med kostnader som rör den befintliga 
genomfartsvägen. 
Nära området finns pendeltåg, vilket är det snabbaste sättet att nå Stockholms City. 
Om en tunnelbana dras fram till Barkarby med hållplats vid pendeltåget förbättrar det 
inte kommunikationen mot centrum dit de flesta vill åka. Tunnelbanans kostnader 
bör därför inte alls belasta Ormbacka område B. 
Vägen som nu är ritad som genomfartsväg parallellt med bäcken borde vara avstängd 
för trafik vid tomtgränsen 3:533/3:534 eller vid tomtgränsen 3:533 från Gata2. Den 
behöver inte heller vara så bred. Behöver det alls vara en kommunal gata? Endast de 
som bor vid vägen och deras vänner och bekanta bör få trafikera den. 

 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Veddestabäcken har redan i programmet för Ormbacka varit en öppen 
bäckfåra, med en park vid själva bäcken. I samrådsversionen av detaljplanen 
föreslogs att en entrégata korsade bäcken med en bro eller att tunnlar fanns 
under gatan som möjliggjorde groddjurspassage.  
Området närmast bäcken har dåliga förutsättningar för att kunna exploateras 
och läget är inte längre aktuellt för en entrégata. 
Kommunen ser det inte som aktuellt med markbyte i detta fall. 
Tillträde till fastigheten utanför planområdet beaktas i den fortsatta processen 
och i samband med projektering. 
Exploateringsavtalen är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas 
men ingår inte som planhandling att yttra sig över i planprocessen. Vid 
planläggning av områden med privata fastighetsägare tecknas 
exploateringsavtal med fastighetsägarna i området. Diskussioner om 
avtalsparter och avtalets innehåll hanteras utanför planprocessen.  
Detaljplanen för Ormbacka B omfattar även en del som sträcker sig över på 
andra sidan av Växthusvägen, denna planeras övergå till kvartersmark för 
verksamhet i angränsande planområde. Delen visar även på anslutning till den 
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p-plats som planläggs vid Ormbackaskogens motionsspår. Detta belastar inte 
detaljplanen med ytterligare kostnader. 
Detaljplanen ligger inom influensområdet för tunnelbanans anläggning som 
beslutades i samband med Stockholmsöverenskommelsen. Exploateringsavtal 
får enligt plan- och bygglagen omfatta medfinansieringsersättning under 
förutsättning att det medför att fastigheten ökar i värde. Fastigheterna inom 
detaljplanen bedöms öka i värde i och med tunnelbanans utbyggnad. 
Vägen som ligger parallellt med bäcken genom Skälby 3:533 och 3:534 behövs 
av flera anledningar, bland annat för att möjliggöra gena kopplingar till 
bebyggelse i södra delarna av Skälby 3:533 och 3:534, för dagvattenavrinning 
som ska samlas till dammen i lågpunkten samt för att möjliggöra fortsatt 
trafiksäker infart till verksamhet på Skälby 3:1516. Att inte förbinda gatorna 
skulle innebära att mer byggrätt försvinner för att skapa vändplaner och 
dessutom försvåras dagvattenhanteringen. 

 

Övriga 

19. Villaägareföreningen Lilla Björkeby 
Planen nämner cirka 300 st och olika typer av bostäder (fristående småhus, radhus, 
kedjehus och punkthus). Föreningen önskar en precisering alt. ett max mått på antalet 
bostäder. Fördelningen mellan de olika typerna av bostäder bör också specificeras. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Målsättningen med området är att möjliggöra en variation av bostadsutbudet, 
samtidigt som planen ska leva under en längre tid med en viss flexibilitet. 
Antalet bostäder kan variera inom kvarteren beroende på hur fastighetsägarna 
inom planområdet väljer att utforma bebyggelsen. Plan- och bygglagen tillåter 
sedan att bostäder kan inrättas på ytterligare sätt utöver vad planen kan 
reglera med bygglovbefriade åtgärder. Därför går det inte att ange exakt vilket 
antal bostäder som blir möjligt eller är rimligt att precisera ett maximalt antal. 
 

20. PRO samorganisation i Järfälla 
PRO samorganisation i Järfälla vill starkt betona kravet på god tillgänglighet utan 
barriärer för att gång- och cykeltrafikanter, samt personer med olika former av 
begränsningar i rörelseförmåga på ett enkelt sätt kan röra sig inom, samt till och från 
området. Detta inkluderar en god kollektivtrafik med närhet till hållplatserna. 
Det är viktigt att äldreboendet byggs och i rätt tid, samt att frågan kontinuerligt och i 
god tid behandlas i KPR - det Kommunala Pensionärsrådet. 
God tillgång till grönytor med bra sittmöjligheter är nödvändigt. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Planområdet ska utformas enligt gällande regelverk för tillgänglighet och 
säkerställs i kommunens vidare projektering av allmänna platser. Hållplatser 
möjliggörs i närheten av planområdet, kollektivtrafikens linjedragningar 
bestäms i samråd med Region Stockholm, Trafikförvaltningen. 
Synpunkterna om äldreboendet noteras. 
Området har god tillgång till grönytor som kommer att anpassas efter olika 
användningssätt och målgrupper. Detta kommer att ske i kommunens vidare 
projektering av allmänna platser. 
 

21. Privatperson 
Har bott i Skälby sedan 1970, är uppvuxen i gamla Barkarby, ser nu hur det byggs på 
överallt. Förstår att det måste bli fler bostäder men i Ormbacka-området är det en så 
fin idyll som på landsbygden. Om det måste byggas så tycker vi bortom 
(transformatorstationen) så bevarar man det fina, och runt handelsträdgården passar 
inte bebyggelsen in. Sedan är det ju trafiken som ökar ännu mera, om man drar ut 
den till Viksjöleden och dyrt blir det. Växthusvägen finns ju redan, bättre åt det 
håller. Hoppas på det bästa. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Under detaljplanearbetet har ambitionen varit att bevara så stora delar av 
kulturmiljön och landskapet som möjligt, samtidigt som området 
tillgängliggörs mer. I samband med detta tillförs bebyggelse där det bedömts 
vara lämpligt. Inom detaljplanen kommer inte det att ske en bil-koppling till 
Viksjöleden. Ormbackavägen kopplar från Växthusvägen till planområdets 
olika delar. 

Sammanfattning av förändringar efter granskning 
Synpunkterna har i huvudsak resulterat i förtydliganden av bestämmelser och 
användning. Planbeskrivningen har bearbetats för ökad tydlighet. Utredningarna för 
dagvatten och för miljöteknik har kvalitetsgranskats, fördjupats och kompletterats för 
att säkerställa att detaljplanen går att genomföra utan risker för miljö och hälsa.  
De huvudsakliga förändringarna redovisas nedan: 

Plankarta 

• Ett bostadskvarter norr om Norrvattens huvudvattenledning har tagits bort. 
• Planbestämmelser om utförande och byggnadsteknik, skyddsbestämmelser och 

skydd mot störningar har omarbetats och förtydligats. 
• Kvarteren närmast fornlämningar får hårdare restriktioner. 
• Informationen om vad som gäller vid fornlämningar har förtydligats. 
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Planbeskrivning 

• Avsnitten som gäller föroreningar, dagvatten och översvämning utgår ifrån de 
senaste utredningarna och har tydligare kartunderlag redovisat. 

• Avsnittet om fornlämningar har utökats med ytterligare information. 
• Fastighetskonsekvenserna framgår nu tydligt i genomförandebeskrivningen. 

Slutsats 
Samtliga yttranden med synpunkter har besvarats eller lett till förtydliganden och 
åtgärder i planhandlingarna.  
Kvarstående rådgivande synpunkt finns från Länsstyrelsen avseende att delar av det 
privatägda markområdet i närheten av fornlämningen Järfälla 42:1 är planlagda som 
kvartersmark, även om kvartersmarken försetts med restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Danielsson 
Planchef 

Teresa Westman  
Planarkitekt 
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