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  Dnr Kst 2019/382 
  ANTAGANDEHANDLING 

 
Detaljplan för 

Djursjukhus vid Kassavägen 
Del av fastigheten Veddesta 2:1, Järfälla kommun 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
Förslag till detaljplan för Djursjukhus vid Kassavägen har varit utsänt på granskning 
under tiden 30 maj – 20 juni 2022. Planförslaget har funnits tillgängligt på 
kommunens webbplats www.jarfalla.se samt hos kommunens servicecenter, 
Riddarplatsen 6 i Jakobsbergs centrum.  

Inkomna synpunkter och kommunstyrelseförvaltningens ställningstagande  
Under granskningen har 13 yttranden inkommit, inga yttranden från sakägare.  
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:  

− Brandkåren Attunda 2022-06-02 

− Norrvatten 2022-06-08 

− E.ON Energidistribution 2022-06-16 

− Lantmäteriet 2022-06-15 

− Tekniska nämnden 2022-06-20 

− Miljö- och bygglovsnämnden 2022-06-20 

− E.ON Energiinfrastruktur 2022-06-21 

− Länsstyrelsen 2022-07-08 

Planförslaget har lämnats utan erinran av: 

− Swedavia AB 

− Barn- och ungdomsförvaltningen 

− Trafikförvaltningen Region Stockholm 

− Svenska kraftnät 

− Trafikverket 
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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. 

Statliga och regionala myndigheter 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
människors säkerhet avseende risk för översvämning och skred. 
 
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Hälsa och säkerhet  
Risk för översvämning till följd av skyfall 
Utifrån dagvattenutredningen tolkar Länsstyrelsen att det krävs ett magasin motsvarande 
275 m3 för att omhänderta dagvatten från skyfall för att förebygga översvämning. 
Eftersom fördröjningsmagasin både ska fungera som skyfallsyta och för att rena 
dagvatten är det viktigt att det av planhandlingarna framgår hur stor kapacitet som krävs 
för att uppfylla båda funktionerna. Det är även viktigt att det av planhandlingarna tydligt 
framgår att fördröjningsmagasinen ska ha dessa dubbla funktioner för att minska risken 
att dessa underdimensioneras vid ett genomförande.  
I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att höjdsättningen av området behöver regleras 
i plankartan. Av dagvattenutredningen framgår att trafikytorna behöver utformas så att 
avrinning sker mot angränsande dagvattenlösning så att vatten inte blir stående på 
trafikytor och vid infarten. Länsstyrelsen tolkar dagvattenutredningen som att 
höjdsättning av trafikytorna är en förutsättning för att säkerställa framkomligheten för 
utryckningsfordon till planområdet vilket medför att synpunkten från samrådet kvarstår. 

Geotekniska risker 
Trots att planområdet är beläget med en slänt i öster, tycks bara utfyllnaden i söder vara 
problematiserad. Stabilitetsutredningen (Bjerking, 2022-02-21) föreslår en stödmur till 
skydd mot skred i söder. Men kommunen behöver ta ställning till stabiliteten inom hela 
planområdet och redogöra för vad som eventuellt krävs för att förebygga risk för skred 
även i öster. Säkerhetshöjande åtgärder i form av t.ex. stödmurar behöver säkerställas på 
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plankartan, om åtgärderna är en förutsättning för att platsen ska bli lämplig för sitt 
ändamål. 
 
Kommunen behöver visa att stabiliteten är tillfredsställande genom att både kombinerade 
och odränerade egenskaper har beaktats. Länsstyrelsen kan inte utläsa att detta gjorts i 
stabilitetsutredningen. Länsstyrelsen anser att släntstabiliteten ska beräknas i såväl 
odränerad analys som kombinerad analys i enlighet med anvisningar i IEG rapport 
6:2008. 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse för att säkerställa hantering av 
skyfall, ” Dagvattenlösningar ska kunna magasinera totalt 275 kubikmeter vatten 
inom planområdet för att även 
hantera skyfall vid 100-årsregn”. 
 Plankartan har kompletterats med bestämmelse avseende höjdsättningen så att 
vatten rinner mot angränsande dagvattenlösningar. 
Stabilitetsutredningen har reviderats som redovisar att risken för bergras, 
blocknedfall och erosion bedöms som låg. I samband med den har en 
stabilitetsberäkning genomförts och den visar på en säkerhetsfaktor som är 
tillfredställande. Lera förekommer inte i området där stabiliteten har beräknats. Av 
samma anledning har endast en dränerad analys av stabiliteten utförts. 
Planbeskrivningen har reviderats efter utredningens slutsatser. Bestämmelse om att 
stödmurar ska utföras där terrängen så kräver har införts på plankartan. 
 

Lantmäteriet 
MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNA ÄNDAMÅL  
Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller z-områden.  
Genom att lägga ut z-område i en detaljplan reglerar kommunen så att 
byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till z-
området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns en 
upplåtelse till exempel ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. Om det i en 
gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare inte vill upplåta en 
sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen inga möjligheter att tvinga 
sig till en sådan rätt.  
Lantmäteriet anser att den nu skrivna z- bestämmelsen i detaljplanen inte är i 
överensstämmer med lagstiftarens intentioner. Z-områden är tänkt att användas för 
markreservat till förmån för kommunen för allmänna ändamål. Nuvarande 
planbestämmelse ser ut att användas motsatsvis. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Bestämmelsen avseende markreservat har justerats. 
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Brandkåren Attunda 
Riskhänsyn 
Riskobjekt i planområdets närhet och transporter av farligt gods 

Brandkåren Attunda har övergripande studerat riskutredningen för transporter av 
farligt gods och planens hänsyn till riskerna. Brandkåren Attunda har följande att 
yttra: 
Utredningen tar hänsyn till att verksamheterna butik, djursjukhus och kontor. 
Användningsområdet C bör därför förtydligas med att det är butik som avses för att 
minska risken för att hotellverksamhet tillåts så nära farligt godsled utan vidare 
utredning. Rekommenderar också att det finns möjlighet för byggnaden att stänga av 
intaget av luft via ventilationen då konsekvenserna från en eventuell olycka med 
giftig gas, så som exempelvis fluorvätesyra skulle kunna minskas. 
Räddningstjänstens insats 

Yttrande nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med 
tillfredsställande säkerhet. 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten 

Planen öppnar för möjligheten att utrymning från kontor kan ske med 
räddningstjänstens medverkan. Brandkåren Attunda har beräknat körtiderna från den 
närmsta brandstationen i Järfälla kommun med höjdfordon och bärbar stege och 
insatstiden understiger 10 minuter. Begreppet insatstid avser tid från alarmering av 
räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats. 
Detta innebär att stegutrymning är möjlig att nyttja som alternativ utrymningsväg 
från kontorsverksamhet. 
Brandkåren Attunda vill dock belysa att det genom byggnadstekniska lösningar är 
möjligt att åstadkomma tillfredsställande möjlighet till utrymning från kontor utan 
räddningstjänstens medverkan, exempelvis genom en särskild utformning av 
trapphusen. 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon 

Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet 
mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter. 
Brandvattenförsörjning 

Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att 
tillgodoses. Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att 
brandvattenförsörjning finns i tillräcklig omfattning. 
Brandvattenförsörjningen kan alltid utgöras med så kallat konventionellt system som 
utgörs av brandposter. Detta under förutsättning att tillräckligt tryck och flöde kan 
åstadkommas. Maximalt avstånd 75 meter mellan brandpost och uppställningsplats 
för räddningstjänstens fordon får inte överskridas. 
Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Användningsbestämmelse för ”C”- centrum har ändrats till Butik, café. 
En utredning avseende brandpostuttag har tagits fram för att säkerställa att 
brandvattenförsörjning kan tillgodoses i tillräcklig omfattning. Planbeskrivningen 
har kompletterats avseende räddningstjänsten samt brandvattenförsörjning. 
 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
Miljö- och bygglovsnämnden 

1. Plankarta med bestämmelser 

• Det saknas bestämmelser för korsmarken såsom byggrätt, höjder etc. 
• Bestämmelsen n3 reglerar att fem fruktträd ska finnas mot Viksjöleden. Även 

området som är avsett för parkering omfattas av bestämmelsen. Vi undrar om 
bestämmelsen ska gälla där då den delen av fastigheten inte ligger direkt mot 
Viksjöleden. 

• Under rubriken ändrad lovplikt ska ordet ”även” tas bort gällande marklov.  
• Se över korrektur- och stavfel i bestämmelsen som avser villkor för 

startbesked. 
2. Planbeskrivningen 

• Dispositionen i planbeskrivningen avviker från andra planbeskrivningars 
struktur. T. ex. borde förutsättningar komma innan konsekvenser och 
genomförande. 

• Rubriken för kapitel 1 är skriven i versaler och är felstavad. 
• Innehållsförteckningen saknar sidhänvisningar för kapitel 2, sidorna 13-15.  
• På sidan 6 står följande text: ”En huvudbyggnad i två våningar omfattande 

cirka 3500 kvadratmeter bruttototalarea kan uppföras. Bottenvåning avses 
innehålla reception, butik samt djurklinik. På övervåningen inryms 
personalutrymme och kontor. Den enda övriga bebyggelsen som föreslås 
inom planområdet är en liten elnätsstation.” Ordet ”bruttototalarea” ska 
ändras till bruttoarea och ordet ”liten” ska tas bort. Meningen innehåller även 
en felstavning. Plankartan har ett område markerat med korsmark avsett för 
komplementbyggnader. Således tillåter detaljplanen utöver elnätsstationen 
även komplementbyggnader. 

• Ta bort informationen om ”eventuell framtida tillbyggnad” i figur 2. 
• Se över stavfel och tempus på sidan 7: ”Den nya byggnaden kska utformas 

med en tydlig visuell koppling till Viksjöleden. Bebyggelsen anpassar sig till 
den kuperade terrängen och till den omkringliggande naturmiljön samtidigt 
som ett tydligt fasadparti och entré vänds mot söder, mot Viksjöleden.” 

• Under rubriken taklandskap och vegetation står att ”Den lägsta 
byggnadskroppen ska ha gröna sedumtak (f2).” Planbestämmelsen f2 om att 
tak ska vara beklätt med växtlighet gäller för både den västra och östra 
byggnadskroppen. Dessa två byggnadskroppar är även reglerade med samma 
maxhöjd. Vidare anges inte specifikt att växtligheten ska utgöras av sedum. 
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Meningen ska därför ändras till: De lägsta byggnadskropparnas tak ska vara 
beklädda med växtlighet. I samma stycke framgår att det kommer finnas en 
takterrass i anslutning till kontoret. Vi bedömer att det är oklart om 
takterrassen är förenlig med planbestämmelsen om att taket ska vara beklätt 
med växtlighet. 

• På sidan 10 anges att: ”Komplementbyggnader utformas av trä med sedumtak.” 
Det saknas planbestämmelser för komplementbyggnader. 

• I kapitlet om planbestämmelser och förklaringar överensstämmer inte 
ordningen gentemot plankartan. Bestämmelsen om korsmark saknas. Se över 
dispositionen så att det blir enhetligt. 

• I förklaringen för bestämmelsen om högsta nockhöjd över nollplanet står det 
att nockhöjden är begränsad till + 29 meter. Det framgår inte att detaljplanen 
reglerar de lägre byggnadskropparna till högst + 25 meter. 

• I förklaringen för bestämmelsen n1 anser vi att förtydligande bör ske så att det 
framgår att syftet med bestämmelsen även är avskiljning av olja och 
sediment. 

• På sidan 14 anges att ”Trädets skick ska bedömas av kommunens sakkunniga.” 
Vi ställer oss frågande till att det enbart är kommunen som får göra 
bedömningen. 

• Sättet att skriva m²/kvm/kvadratmeter samt m/meter är inte konsekvent.  

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartan och planbeskrivningen har reviderats samt kompletterats enligt några av 
Miljö- och bygglovsnämndens synpunkter. 
 

Tekniska nämnden 
Park och natur 
Tekniska nämnden anser att befintliga och nya träd bör särskiljas i 
illustrationsplanerna då det i nuläget är svårt att se vad som är vad. 
Tekniska nämnden förutsätter att träd utanför fastigheten bevaras med goda 
förutsättningar för fortlevnad. Vidare bör befintliga träd som behöver tas bort 
ersättas. Fruktträd som ska planteras som kompensationsåtgärd ska ha minsta 
stamomfång 20-25, med utförande och garantiskötsel enligt kommunens tekniska 
handbok. Vid arbete i närheten av befintliga träd och särskilt den bevarade eken (n2) 
ska standard för skydd av träd vid byggnation följas. Eventuell nedtagning av träd 
och hur dessa ska ersättas kan med fördel bestämmas i samråd med avdelningen Park 
och gata.  
Avfall 
I planbeskrivningen visas en vändplan i områdets östra del. Tekniska nämnden vill 
poängtera att vändplanen är en förutsättning för att sopbilar, samt annan tungtrafik, 
ska kunna ta sig till och från verksamheten på ett säkert sätt utan att behöva backa. 

Tekniska nämnden noterar att det inte har tagits fram en avfallsutredning för 
detaljplanen. För att kunna göra en bedömning av avfallshanteringen i 
bygglovsskedet behöver dock en avfallsutredning tas fram som beskriver bl.a. 
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avfallsmängder för olika fraktioner, val och dimensioner av avfallssystem per 
avfallsfraktion och hur sopbilarna tar sig till och från fastigheten samt var de angör. 
Utan en avfallsutredning riskerar man att underdimensionera avfallshanteringen samt 
placera den på ett ställe som inte kan nås av sopbilarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar synpunkterna. Informationen har 
vidarebefordrats till exploatören om att inför bygglovsansökan ska en 
avfallsutredning tas fram. 
 

Övriga remissinstanser 
E.ON Energidistribution 

E.ON yrkar att kostnadsfrågan förtydligas i planbeskrivningen. Alla eventuella 
kostnader för flyttning och ombyggnation av E.ONs anläggningar bekostas av 
exploatören, vilket med fördel kan skrivas in under rubrik ”Teknisk försörjning/el” 
(s.35) eller under rubrik ”Exploatörens kostnader” (s.21-22). 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende kostnader vid eventuell flytt av E.ONs 
anläggningar inom planområdet. 
 

E.ON Energiinfrastruktur 
E.ON Energiinfrastruktur AB (fd E.ON Värme Sverige AB) äger fjärrvärmenätet i 
Järfälla kommun. 
Aktuellt planområde är idag inte anslutet till fjärrvärme men befintlig ledning finns i 
relativ närhet. E.ON Energiinfrastruktur AB tittar gärna vidare på en utbyggnad av 
fjärrvärmen till det kommande Djursjukhuset samt övriga anpassade energilösningar 
för planområdets energiförsörjning. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar synpunkterna. Informationen har 
vidarebefordrats till exploatören. 
 

Norrvatten 
Norrvatten hänvisar till svar 2022-01-25 och önskar fortsatt kontakt om något i 
ärendet skulle ändras. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Norrvatten och kommunen har varit i kontakt angående huvudvattenledningens 
sträckning. Informationen tas med i fortsatt arbete i den ledningssamordning 
som redan initierats. Informationen rörande huvudvattenledningen har 
vidarebefordrats till exploatören. 
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Sakägare 
Inga synpunkter från sakägare har inkommit. 
 

Sammanfattning av förändringar efter granskning 
Granskningen har lett till kompletteringar samt förtydliganden i planbestämmelser 
och planbeskrivning. Kompletteringarna innebär mindre justeringar i plankarta och 
planbeskrivning. Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna. Eftersom revideringarna inte innebär någon väsentlig 
ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 
Planbeskrivningen har bearbetats för ökad tydlighet. Utredning avseende 
brandpostuttag har tagits fram för att säkerställa tillräckligt tryck och hastighet med 
befintliga ledningar vid ett brandpostuttag på 10 l/s.  Planbestämmelser avseende 
skyfall samt höjdsättningen har införts på plankartan. Stabilitetsutredningen har 
reviderats som redovisar att risken för bergras, blocknedfall och erosion bedöms som 
låg.  
De huvudsakliga förändringarna redovisas nedan: 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse för att säkerställa hantering av 
skyfall. 
 Plankartan har kompletterats med bestämmelse avseende höjdsättningen så att 
vatten rinner mot angränsande dagvattenlösningar. 
Plankartan har kompletterats avseende stödmurar. 
Användningsbestämmelse för ”C”- centrum har specificerats till Butik, café. 
Planbeskrivning har kompletterats avseende räddningstjänsten samt 
brandvattenförsörjning. 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende kostnader vid eventuell flytt av E.ONs 
anläggningar. 
Plankartan och planbeskrivningen har reviderats samt kompletterats enligt några av 
Miljö- och bygglovsnämndens synpunkter. 
I övrigt har mindre redaktionella justeringar och anpassningar skett av plankarta 
och planbeskrivning i koppling till inkomna synpunkter. 
Planbeskrivningen har kompletterats med mer utförlig information avseende 
Norrvattens ledningar. 
 
 
Sandra Westin 
Planchef 

Suzanna Tsygankova  
Planarkitekt 
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