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  Enligt sändlista 

  

 

  Dnr Kst 2017/448 

 

 
Detaljplan för Jakobsbergs äldre simhall, del av fastigheten Jakobsberg 
2:2087 m.fl., Järfälla kommun 

 

En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs äldre simhall, del av fastigheten 

Jakobsberg 2:2087. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att den äldre 

simhallen kan användas för andra framtida ändamål än bad. Därutöver ska planen 

utformas så att den nya simhallen är planenlig samt att en sammankoppling 

möjliggörs mellan den nya simhallen, sporthallen respektive befintlig simhall. Med 

planen möjliggörs en ny gemensam entré som möter en torgbildning söderut. 

Planområdet ligger i ett centralt läge nära kommunikationer, fullt utbyggt service och 

grönytor. Planförslaget bidrar till att bevara byggnaden för den äldre simhallen samt 

att området fortsättningsvist används till främst idrotts- och kulturverksamheter.  

 

Samråd pågår under tiden 13 september 2018 – 19 oktober 2018. 

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats 

www.jarfalla.se/planarbete alternativt under rubriken Bygga, bo och miljö.  

Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 

och på biblioteket i Jakobsbergs centrum.  

  

Välkommen till Järfälla festivalen den 15 september 2018, kl. 10.00 – 15.00 vid 

Vasaplatsen i Jakobsberg. Träffa oss som jobbar med projektet och få mer 

information om vad som planeras för Jakobsbergs äldre simhall. Tältet där vi står är 

märkt Bomässa.   

 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 oktober 2018 till 

Kommunstyrelseförvaltningen, Planavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post 

kommunstyrelsen@jarfalla.se   

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av:  

Louise Forsvik, planhandläggare, tel 08-580 245 26, louise.forsvik@jarfalla.se.  

Kristian Barsom, exploateringsingenjör, tel 070-002 38 52, 

kristian.barsom@jarfalla.se.  

 

Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

 

 

Emelie Grind Louise Forsvik 

Samhällsbyggnadsdirektör Planhandläggare 
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Vid frågor kontakta Louise Forsvik, planhandläggare,                                                                                            Järfälla kommun   

telefon: 08-580 245 26 eller e-post: louise.forsvik@jarfalla.se                                                                 Vasaplatsen 11, 177 80 Järfälla 
                                                                                                                  Telefon växel: 08-580 285 00, www.jarfalla.se 

 

GODKÄNNANDE AV DETALJPLAN VID SAMRÅDSSKEDE 
                                           

Detaljplan för Jakobsbergs äldre simhall, del av fastigheten Jakobsberg 
2:2087, Järfälla kommun 
 

Blanketten syftar till att möjliggöra begränsat förfarande. Ett begränsat förfarande 

innehåller endast ett kommunikationstillfälle. Om de som kommunen samråder med 

godkänner förslaget går förslaget direkt vidare för antagande och 

kommunikationstillfället granskning uteblir. Det finns ingen ytterligare möjlighet att 

lämna synpunkter om samrådskretsen godkänner förslaget. Godkännande av förslaget 

sker skriftligen antingen med denna blankett eller via mail. Ert svar ska vara oss 

tillhanda senast 19 oktober 2018. Med denna blankett samtycker jag som sakägare till att 

kommunen behandlar dina personuppgifter i enlighet med informationen om 

personuppgifter på andra sidan.  

 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 oktober 2018 till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla 

eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Om synpunkter skickas via mail ska 

nedanstående uppgifter ingå. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för 

Jakobsbergs äldre simhall. 
 

 

Bocka i ett av följande alternativ: 
 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
 

  

 

 

 

Underskrift: 

 

 

Namn, sakägare/berörd remissinstans  

Fastighetsbeteckning Adress till fastigheten 

Utdelningsadress Person- eller organisationsnummer 

Postadress E-post 

Telefon 

Namnteckning (sakägare/berörd remissinstans) Namnförtydligande 

 

 

Jag, berörd remissinstans/sakägare godkänner planförslaget under samrådet. 

Jag, berörd remissinstans/sakägare godkänner ej planförslaget under samrådet. 
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Övriga upplysningar  
 

 

Begränsat förfarande 
 

Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om 

förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat förfarande. Det kan till exempel handla om 

fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig 

samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. 

Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet. Om samrådskretsen 

inte godkänner samrådsförslaget går ärendet vidare enligt standardförfarandet och kommer 

skickas ut för granskning. 

 

Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett 

granskningsutlåtande som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget 

samt synpunkter från samrådet. 

 

 
 
Planprocessen vid standard- respektive begränsat förfarande. Pilarna är hämtade från Boverkets hemsida.  

 

 

 
Information om behandling av dina personuppgifter 
 
De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in ditt yttrande kommer behandlas av 

planenheten. Dina personuppgifter kommer att behandlas av planarkitekter och administrativ 

personal på planenheten i syfte att handlägga ditt ärende inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Den behandling myndigheten utför görs med stöd av plan-och bygglagen 5 kap. 11 § och 17 §, 

vilket innebär det finns tvingande krav på kommunen att behandla dina uppgifter inom ramen för 

detaljplaneprocessen. Dina uppgifter kan även komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden 

Formpipe och Tieto som sköter supporten på vårt datasystem. 

 

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen kan du ta kontakt med 

kommunstyrelsens dataskyddsombud genom att kontakta dataskyddsombud@jarfalla.se. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla kommuns kommunstyrelse (org. nr: 212000-

0043). Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kommunstyrelsen@jarfalla.se eller telefon: 

08-580 285 00 om du (1) har frågor om behandlingen; (2) vill begära rättelse av din information; 

(3) vill begära att bli raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett 

registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina 

personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål om detta 

till Datainspektionen. 
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