
UTLÅTANDE om Barkarbystaden I 
Kommunens utlåtande över av Naturskyddsföreningen i Järfälla lämnade synpunkter. 

11. Naturskyddsföreningen Järfälla 
Naturskyddsföreningen menar att det finns många positiva delar i detaljplanen men man vill 

ta upp de delar som man anser behöver förbättras. Man anser att det överlag framhålls 

positiva bedömningar i detaljplanen utan att fakta alltid finns som grund och negativa effekter 

utelämnas. Detta gäller klimatpåverkan, luftföroreningar och avfallshanteringen. Kommunen 

bör redovisa CO2 utsläppen från ett konsumtionsperspektiv eller relatera dem till nivåer som 

ur ett hållbarhetsperspektiv är relevanta. Särredovisning bör ske av miljökonsekvenserna av 

den utökade handeln tillsammans med tidigare beslutade utökningar av handeln. 

Naturskyddsföreningen anser att luftföroreningar baserade på fakta eller om fakta saknas 

osäkerheten ska redovisas. Miljömålet Frisk luft skall redovisas tydligt liksom bör 

luftföroreningar mätas och följas upp i MKB och användas för underlag i senare etapper. 

Naturskyddsföreningen framhåller att avfallskvarnar för matavfall i bostäder ska endast få 

installeras efter dispens. Detaljplanen innehåller även en missvisande och felaktig beskrivning 

av att det från avloppsslam erhålls gödsel. Den produkt som erhålls är inte gödsel. Även om 

det finns näringsämnen som fosfor så innehåller avloppsslam en mängd andra ämnen 

olämpliga att sprida på jordbruksmark. Man anser även att såväl sopsug som avloppskvarnar 

bör vara så flexibla att de kan anpassas till nya krav. T ex bör mat och toalettavfall dras i 

separata rör. När det gäller sopsug så efterlyser Naturskyddsföreningen även underlag som 

visar att sopsug leder till ökad återvinning.  

Kommunledningskontorets kommentar  
Kommunen anser det lämpligast att använda det traditionella måttet på CO2 per invånare som 

används i de flesta redovisningar. Även om detta innebär osäkerheter vid jämförelse så är 

osäkerheterna ändå större om man skulle välja ett konsumtionsperspektiv där även livsstil, 

inriktning på verksamheter och handel m.m. behöver vägas in. Kommunens har i fördjupade 

översiktsplanen för Barkarbystaden tagit ställning för etablering av handel inom aktuell 

detaljplan. Kommunen anser det lämpligt att bedöma helheten av planen och inte särredovisa 

handelsetableringarna då det är planens sammanlagda påverkan som ska bedömas. (Det är 

riktigt att externhandel vanligtvis innebär ökande transporter så också denna. Detaljplanens 

handelsetableringar kommer dock att ha en ovanligt god tillgång till kollektivtrafik samt goda 

möjligheter till handel via gång- och cykeltrafik i och med ett bostadsnära läge.) Kommunen 

anser att detaljplanens reglering av luftintag mot E18 är tillräckligt då övriga vägar inte 

beräknas få så höga trafikmängder så att det kan anses motiverat att införa liknande 

bestämmelser längs dessa. Kravet på avfallskvarnar och valet av sopsug är beroende av 

varandra. Kommunen har valt denna lösning för att minska tung trafik i form av sopbilar inom 

bostadsdelen av detaljplaneområdet, särskilt inom kvarterens innergårdar. Bromma 

avloppsreningsverk som kommer att rena avloppsvattnet från Barkarbystaden är REVAQ 

certifierat och arbetar därmed systematiskt med att förbättra kvaliteten på avloppsslammet. 

Kommunen anser inte det ekonomiskt försvarbart att kräva separata rör för mat- och 



toalettavfall. För sopsugen gäller att det är möjligt att i framtiden ändra fraktioner som ska 

sopsugas. De i dagsläget föreslagna fraktionerna kommer att återvinnas.  


