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Yttrande över samrådshandlingar, aktualisering av översiktsplanen, 
Järfälla kommun 

Miljö- och bygglovsnämndens sammanfattande bedömning 

Sammantaget anser miljö- och bygglovsnämnden (nämnden, MBN) att översiktspla-

nen som helhet kan anses vara aktuell för kommande mandatperiod. Nämnden ser 

dock att det har skett en hel del förändringar som på längre sikt kan bidra till ett be-

hov av en aktualisering. Vidare finns kvarstående synpunkter sen tidigare som behö-

ver justeras. 

Översiktsplanen innehåller en beskrivning av hur uppföljning ska göras för att säker-

ställa att planen följs. Uppföljningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att pla-

nen följs i fysisk planering och exploatering, för att kommunen ska kunna växa med 

kvalitet och långsiktigt hållbarhet. I planen fastställs att det ska göras en uppföljning 

vid en aktualitetsprövning. Nämnden anser att det därför är motiverat att uppfölj-

ningen lyfts fram i ett eget dokument med fördjupning och analys. Det bör undersö-

kas om data från 2010 kan tas fram för att få referensvärden där det saknas. Redovis-

ning av äldre data, innan översiktsplanen antogs, är inte relevanta och bör inte an-

vändas som jämförvärden i uppföljningen. I dessa fall behöver nytt underlag tas 

fram. 

Nämnden har också en del påpekanden på det underlag som tagits fram för beslutet 

som beskrivs närmare nedan. 

Övergripande 

Eftersom beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat har vunnit laga kraft bör 

de punkter som rör reservatet uppdateras i samrådshandlingen. 

De nya förutsättningarna för Skälby/Björkeby där utredning med Länsstyrelsen visat 

att stora delar saknar detaljplan bör lyftas fram. En utredning bör också göras för att 

uppfylla 4 kap. 2 § PBL gällande krav på reglering av detaljplan. 

Samrådshandling 

Vägen dit – att växa med kvalitet (s. 10) 

 Vägledning för vatten och grönska: Miljö- och bygglovsnämnden bedömer 

inte att det är en motsägelse att ett nytt reservat instiftats då skrivelsen om att 

naturreservatens värden ska bevaras och utvecklas inom sina gränser endast 

rör inriktningen för de befintliga reservaten. Tvärtom finns mål om att 

skapa/skydda nya naturområden då exploateringen innebär att grönområden 

på Barkarbyfältet försvinner. Att kompensera för att skydda vissa naturområ-

den som kompensationsåtgärd då andra försvinner är i linje med det hållbar-

hetsarbete kommunen åtagit sig genom verktyg och certifiering i t.ex. detalj-
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planearbetet för Barkarbystaden III. Skrivelsen bör tas bort då det ger in-

trycket av att inrättandet skulle vara mot översiktsplanens avsikter. 

 Nyckelbiotoper och de ekologiska landskapssambandens funktion ska säkras: 

Det beslut om detaljplan för Bredgården som omnämns strider tydligt mot av-

sikten i översiktsplanen om att funktionerna ska säkras. Med anledning av 

detta bör det framgå i utvärderingen att spridningssambandet för barrskog 

försvagats efter att översiktsplanen antogs. Det är en felaktig formulering att 

kompensationsåtgärder har säkerställt spridningsfunktionen, sådana åtgärder 

är inte möjliga att vidta. Vilka åtgärderna är bör beskrivas närmare. 

Hållbarhetsbedömning (s. 11)  

 I tredje stycket beskrivs att hållbarhetsperspektivet som att de ekologiska 

konsekvensernas bindande krav genom lagstiftningen gör att de ekonomiska, 

rumsliga och sociala perspektiven blir lidande. Nämnden delar inte denna 

uppfattning och anser att den ska utgå, eller motiveras med relevant forsk-

ningsunderlag. De krav som ställs utifrån miljöbalken för att miljön och män-

niskors hälsa ska skyddas och olägenheter förebyggas bör inte i ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv stå i motsats till sociala eller rumsliga perspektivet. Om 

en relevant analys görs av dolda kostnader för sjukskrivning, hälso- och sjuk-

vård, gifter i miljön etc. så uteblir sannolikt också samhällsekonomiska vins-

ter i de fall då miljöbalkens krav eftersätts. Om denna skrivelse ska stå kvar 

bör det framgå vad som ligger till grund för påståendet. 

 Fjärde stycket behandlar barnkonsekvensanalyser. Nämnden vill påpeka att i 

flertalet planarbeten efter att översiktsplanen antogs har barnperspektivet be-

handlats ytterst översiktligt och utan granskning av sakkunnig på området. 

För att avsikten i översiktsplanen med hållbarhet ska tillgodoses i den fysiska 

planeringen bör konsekvensanalyserna fördjupas och granskas av sakkunnig 

utanför planprojektet. 

Rumsliga konsekvenser – hushållning med obebyggd och oexploaterad mark (s. 12) 

 I första styckets sista mening bör formuleringen ändras till att orörda eller 

icke-anspråkstagna områden kan bevaras, eftersom stora delar av Barkarby-

fältet är obebyggt. 

 I det fjärde stycket redogörs för att de bullerstörda och riskutsatta områden 

man har planerat sedan översiktsplanen inneburit negativa ekonomiska kon-

sekvenser. Det framgår inte varför detta är relevant under rubriken och inte 

heller varför den är relevant för översiktsplanen och dess aktualisering. Pro-

blemet är allmänt förekommande inom storstadsområdena och fördjupningen 

av planeringen är en nödvändig process för att en långsiktigt hållbar bebyg-

gelse ska uppnås. På lång sikt kan de utdragna och fördyrande plan- och ex-

ploateringsprojekten innebära mindre kostnader än om hänsyn inte tas till 

förutsättningarna i de utsatta områden som planeras. 

Rekreation (s. 14) 

Det är missvisande att hänvisning görs till att ett fortsatt genomförande av 

översiktsplanen leder till både bevarande av sammanhängande grönområden 

och utveckning av attraktiva stadsmiljöer. För exempelvis Jakobsbergs största 

sammanhängande grönområde, Riddarparken, går utvecklingen av stadsmil-

jön ut över parken som minskar i yta då parken bebyggs med bostäder. Plane-

ringen går här i strid med översiktsplanen som pekat ut att kommunens be-
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fintliga stadsparker ska utvecklas för att klara ökat nyttjande. Detta bör 

framgå av utvärderingen (s. 35, pkt 7). 

Folkhälsa (s. 14) 

 Första stycket där de täta urbana stadsmiljöerna som skapas sägs leda till 

ökad folkhälsa genom mindre bilåkande är spekulativt. Om det ska stå kvar 

behöver en källa redovisas. Mindre parkeringsplatser och cykelbanor har ing-

en direkt koppling till att människor åker cykel och kollektivt i större ut-

sträckning. 

 Solinstrålning i bostäder, dagsljus, är ett krav enligt PBL. Det finns stor 

forskning på solljusets betydelse för hälsan och D-vitaminbristen hos barn 

ökar. Om de etablerade metoder som används för beräkning av solljus i bo-

städer ska förkastas behöver påståendet underbyggas med aktuell forskning 

på området. Att omnämna ett brett utbud av olika bostadstyper som ett skäl 

att bygga bostäder med bristande solinstrålning är inte acceptabelt. Avsikten i 

planeringen måste vara att de krav som ställs i PBL ska följas, så att en lång-

siktigt hållbar stadsmiljö utifrån människors hälsa ska kunna uppnås. Att 

hänvisa till att mindre bilberoende och tillgång till stadens funktioner skulle 

kompensera för bristande dagsljus i bostaden är inte lämpligt. 

Störningar och risker (s. 14) 

 Det bör läggas till avseende dagvattenfrågan i planeringen att det finns miljö-

kvalitetsnormer för recipienterna som måste beaktas. Sedan översiktsplanen 

antogs har kraven skärpts och normerna tillämpas mer strikt än tidigare. Ing-

en försämring får ske för de ämnen där miljökvalitetsnormen redan är över-

skriden. Både i Igelbäcken och Bällstaån förekommer redan för höga halter 

av flera föroreningar, till exempel perfluorerade ämnen. Med anledning av 

detta ställs högre krav på att dagvattenhanteringen utreds ordentligt i planar-

betet. 

Utsläpp till luft (s. 15) 

Luftmiljön i Järfälla kommun är bristfälligt studerad. Den grundar sig på be-

räkningar utifrån mätstationer utanför kommungränsen och avser att säker-

ställa att inga miljökvalitetsnormer överskrids över längre tidsperioder. Lo-

kala variationer exempelvis där luftflöden är begränsade och stillastående tra-

fik vanligt förekommande, kan ge upphov till helt andra halter av luftförore-

ningar. Ny bebyggelse ger också förändrade luftflöden och trafikrörelser som 

påverkar luftkvaliteten. Med anledning av detta behöver en övergripande ut-

redning i nya planområden ingå i planarbetet för att säkerställa att luftkvaliten 

är acceptabel. Jämförelse med miljökvalitetsnormen är inte tillräcklig, den ut-

gör endast medelvärde för den högsta acceptabla halt som är tillåten. För en 

långsiktig hållbar stadsplanering ur ett hälsoperspektiv behöver miljökvali-

tetsmålet för luft beaktas. 

Påverkan på den regionala grönstrukturen (s. 15) 

 Järvakilen, den regionala grönkilen som har en del i Järfälla, har ett högt 

skyddsvärde av flera skäl. Kilen är betydelsefull som spridningssamband för 

ädellövskogsarter, men även för gamla barrskogar. Området har också bety-

delse för luftomväxling och klimatutjämning för Stockholms innersta delar. 

Enligt samrådshandlingen innebär de beslut som fattas sedan översiktsplanen 

antogs både negativa som positiva konsekvenser för Järvakilen. Det bör 
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framgå av uppföljningen att översiktsplanens avsikt att skydda Järvakilen och 

dess ekosystemtjänster inte följts sedan antagandet. 

 Begreppet ”mänskligt spridningssamband” är inte vedertaget och det är inte 

heller relevant att anföra tillgängligheten för människor som en kompensation 

för att kilen tas i anspråk och spridningssambanden riskerar att förloras. 

 I andra stycket redogörs för att verksamhetsområdet vid Rotebroleden påver-

kar barrskogssambandet i grönkilen, och en ekodukt över Rotebroleden sägs 

ge förutsättningar för bättre spridningssamband för växter. Om inget stöd 

finns för påståendet bör det tydliggöras att ekodukten inte kan antas ha någon 

större effekt som spridningssamband och att åtgärden inte är att jämföra med 

det spridningssamband som försvagas genom det skogsområde som försvin-

ner. 

Påverkan på betydelsefulla ekosystemtjänster (s. 16) 

Det är positivt att risken för försämrad resiliens för ekosystemen tas upp. Det 

bör även framgå av uppföljningen att denna risk ökat sedan översiktsplanens 

antagande. 

Vatten och grönska (s. 19) 

Uppgifterna om grönlingen är missvisande då de hänvisar till ett globalt per-

spektiv. Följande är hämtat från Stockholms stads miljöbarometer 2018: 

”Igelbäcken är känd för sin förekomst av den i Sverige ovanliga fiskarten 

grönling, som tidigare var rödlistad.  Igelbäcken har ett skyddsvärt bestånd av 

den malliknande lilla fisken.” 

Störningar och risker (s. 24) 

 Eftersom översiktsplanen sträcker sig till 2030 och kommunen växer i snabb 

takt bör uppdatering av bullerkartläggningen göras regelbundet även om lag-

kravet ännu inte inträtt (förordningen om omgivningsbuller för kommuner 

med mer än 100 000 invånare). 

 Den kartläggning av trafikbuller som gjordes 2016 omfattade inte spårtrafik 

vilket gör att en uppföljning av bullerstörda från trafik inte är möjlig. Kom-

mande kartläggningar bör omfatta även spårtrafik. Även en underliggande 

rapport där det framgår vilka förutsättningar och antaganden som använts i 

karläggningen behöver göras fortsättningsvis. Rapporten är en förutsättning 

för att en rättvisande analys av resultaten ska vara möjlig. 

 Miljö- och bygglovnämnden anser att det är motiverat att kommunen arbetar 

förebyggande med bulleråtgärder för de boende som är bullerstörda (enligt 

översiktsplanen de som utsätts för mer än 55 dBA vid fasad och saknar tyst 

sida med mindre än 45 dBA ekvivalent ljudnivå). Tekniska nämnden har i 

uppdrag att ta fram en trafikbullerpolicy. Tekniska nämnden beräknar att 

denna är klar för antagande under hösten 2018.  

Kommunens handlingsplan för förorenade områden (s. 24) 

Det har inte tagits fram någon officiell handlingsplan för förorenade områden 

av Järfälla kommun. En sådan bör tas fram så snart som möjligt. Att kommu-

nen arbetar med att sanera föroreningar vid exploatering ger positiva konse-

kvenser, men utgör inget hinder för att även arbeta långsiktigt och förebyg-

gande med att utreda och åtgärda andra förorenade områden. Det kan påpekas 

att merparten av de föroreningar som finns i kommunen saknar i dagsläget en 

ansvarig verksamhetsutövare som kan föreläggas att sanera. 
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Uppföljningsmatris, bilaga 2 

Delmål för levande natur och kultur 

Här anges att referensvärden saknas. Då uppföljningen endast sker genom 

geografisk analys borde det vara fullt möjligt att analysera data för en tid-

punkt då översiktsplanen antogs. 

 

Delmål för en smart infrastruktur, andel boende som är bullerstörda av väg- och spår-

trafik 

 Centrum för arbets- och miljömedicin har under många år kartlagt hälsan hos 

Stockholms läns invånare i sin miljöhälsorapport. I 2017 års undersökning 

pekas Järfälla ut som den kommun, utöver innerstadskommunerna (Stock-

holm, Solna och Sundbyberg), som har den största andelen bullerutsatta bo-

städer (över 30 %) i länet. Andelen av befolkningen som besväras mycket el-

ler väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik är cirka 15%. 

Denna siffra indikerar att de värden som tagits fram genom geografisk analys 

och redovisas i tabellen är underskattade. 

 Redovisningen av andel bostadsbyggnader som är bullerstörda av väg- re-

spektive spårtrafik är irrelevant och bör tas bort. Nyckeltalet rör endast andel 

boende. 

 Redovisningen av bullerstörda från spårtrafik är kraftigt föråldrad då den är 

framtagen år 2010, fyra år innan översiktsplanen framtogs. För att uppfölj-

ning av nyckeltalet ska möjliggöras måste en komplettering av bullerkart-

läggningen avseende buller från spår göras. 

 

Yttrande över utställningshandling till Järfälla kommuns översiktsplan 

Nedanstående synpunkter kvarstår från det yttrande som Miljö- och bygglovsnämn-

den lämnade 2014-01-20. 

 Miljö- och bygglovsnämndens tidigare påpekande om de övergripande kar-

torna kvarstår. Det är svårt att utläsa gränserna och inom vilket område en 

viss fastighet ligger geografiskt, vilket försvårar användandet av översikts-

planen som arbetsredskap. Kartan på sidan 95 behöver uppdateras. 

 I yttrandet påpekades vikten av att fler stora områden/stråk inom Jakobsberg 

avsätts som närnatur/park för att undvika risk för slitageproblem i den täta 

strukturen. På sidan 35 i översiktsplanen anges under punkt 7 att kommunens 

befintliga stadsparker ska utvecklas för att klara ökat nyttjande. Nämnden vill 

påpeka att denna avsikt inte följs i och med att Riddarparken minskar i yta då 

delar av den tas i anspråk för bebyggelse. 

 Nämnden såg positivt på att nyckelbiotoper och ekologiska landskapssam-

band skulle säkras, men ifrågasatte att det saknades beskrivning av hur detta 

skulle göras. Synpunkten kvarstår och med anledning att flera beslut som fat-

tats efter att översiktsplanen antogs kan ha försämrat de ekologiska samban-

den är det av stor vikt att detta tydliggörs. 

 I yttrandet påpekades att det finns risk för slitageproblematik då det inte sä-

kerställs att allmänna ytor är tillräckligt stora för att deras funktion ska kunna 

uppfyllas. I Stockholms stad, som utgör målbild för Järfälla kommuns ex-
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ploatering i Barkarbystaden, har slitage på allmän plats lett till att utläggning-

en av konstgräs ökat med 70% de senaste fyra åren. Mot bakgrund av detta 

kvarstår nämndens påpekande och behovet har ökat väsentligt sedan över-

siktsplanens antagande. 

 Tidigare synpunkt avseende behovet av att definiera ”tysta” områden i park 

och natur kvarstår, liksom att låg bullernivå (50 dBA) eftersträvas i grönom-

råden. 

 För miljökvalitetsnormen för Bällstaån kvarstår synpunkten att det saknas be-

skrivning av hur dessa påverkar arbetet med dagvattenhanteringen. Sedan 

översiktsplanen antogs har frågan blivit mer angelägen och i dagsläget är det 

relevant att det inom både Igelbäckens och Bällstaåns avrinningsområde tas 

strikt hänsyn till påverkan på miljökvalitetsnormer i den fysiska planeringen. 

Översiktsplanen skulle behöva uppdateras med ett sådant mål och principer 

för hur dagvattenhanteringen bäst utformas för att målet ska kunna uppnås. 

 Nämnden vill åter påpeka att Tingsbyn inte ska pekas ut som ur-

ban/stadsmässig struktur. 

 

Granskande handläggare: Olle Lagergren, Anna Krohn, Jenny Färm och Kjersti Wik 
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