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Samrådsyttrande från Stockolms Naturskyddsförening över detaljplaneprogram för 

Begravningsplats i Järva friområde, S-Dp 2006-16107 

 

Sammanfattning 

 Föreningen ifrågasätter den valda lokaliseringen för en ny begravningsplats. 

 Att använda en tipp för schaktmassor innehållande miljögifter för en begravningsplats är 

tveksamt ur många synvinklar. 

 Miljökonsekvensbeskrivningen är inte fullständig då ingen alternativredovisning har gjorts. 

 Miljökonsekvensbeskrivingen bör inarbetas i programförslaget. 

 Förslaget innebär en begränsning av rekreationsmöjligheterna i denna del av Igelbäckens 

kulturreservat. 

 Begravningsplatsens påverkan på yt- och grundvatten samt Igelbäcken måste utredas 

ytterligare då förslaget kan få mycket negativa konsekvenser för Igelbäcken. 

 

Lokalisering och alternativbeskrivning 

I Miljöbalkens 2 kapitel 6 § står ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 

vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön”.   

Vi efterlyser en redovisning från stadsbyggnadskontoret hur man kommit fram till att en tipp för 

schaktmassor innehållande olika miljögifter beläget i ett välbesökt kulturreservat tillika ett ekologiskt 

särskilt känsligt område (ESKO) är den lämpligaste platsen för en ny begravningsplats.  

Planförslaget jämförs endast med ett nollalternativ. Detta är inte tillräckligt. Enligt Handbok med 

allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok 2009:1, Naturvårdsverket, står 

det att ”I miljöbedömningen ingår bl.a. att: 

• utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning inklusive alternativ”. 

Vidare kan man läsa ”att identifiera/utveckla, beskriva och bedöma alternativ kan beskrivas som 

själva kärnan i miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör kärnan i miljöbedömningen. Arbetet 

med alternativ utgör således en viktig faktor för att själva syftet med miljöbedömningar ska kunna 

nås (Europeiska kommissionen 2004 s. 27, se avsnitt 1.1 ovan)”. Det står också ”man bör eftersträva 

alternativ som vid genomförandet inte medför betydande miljöpåverkan men som innebär att syftet 

med planen eller programmet kan uppnås”.  
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Alternativa planer och utformningar av begravningsplatser har utretts inom Järva friomåde står det i 

programförslaget, men har dessa alternativ också miljöbedömts? Om så har skett borde detta 

redovisas i programförslaget.  

Det kan knappast vara så att det nu föreliggande utbyggnadsförslaget är det enda möjliga. 

Alternativen ska inte bara beskrivas utan också miljöbedömas. Alternativbeskrivningar är viktiga just 

för att de underlättar en diskussion om planens syfte och ger politikerna ett bättre beslutsunderlag.  

Slutsatser och resultat från MKB:n är inte redovisade i programförslaget 

Vi finner det anmärkningsvärt att slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningen inte redovisas i 

programförslaget. MKB:n påvisar t.ex. att beroende på utformning av de planerade våtmarkerna kan 

Igelbäckan påverkas mycket negativt. Det enda som sägs om miljöfrågor i programförslaget är ett 

avsnitt under rubriken Miljöutmaningar på sid 37. Där sägs att framtida gestaltning måste göras i 

samklang med de miljömässiga villkor som beskrivs här (MKB:n). Detta är enligt Stockholms 

Naturskyddsförening alldeles för vagt. Enligt vår uppfattning bör det vara ett absolut villkor att t.ex. 

ingen negativ påverkan på Igelbäcken sker, annars kan inte begravningsplatsen anläggas enligt 

programförslaget.   

Vidare nämns ingenting om att Granholmstoppen är en tipp för schaktmassor som innehåller olika 

miljögifter eller de komplicerade vattenfrågorna som riskerar att påverka Igelbäcken kraftigt.  

Anmärkningsvärt är också att MKB:n visar att gravar planeras i områden som pekats ut som 

olämpliga för kistgravar och i områden som pekats ut som potentiellt våtmarksområde. Detta borde 

givetvis också framgå i programförslaget. Varför man väljer att placera kistgravar i områden som 

pekats ut som olämpliga p.g.a. ytliga grundvattennivåer är obegripligt. 

Rekreation och friluftsliv 

Enligt MKB:n blir det inga eller obetydliga konsekvenser för rekreation och friluftsliv med 

programförslaget.  Detta är en mycket tveksam slutsats. Stadsbyggnadsnämnden beslöt den 25 juni 

att samtliga förekomster av orden picknick, naturpedagogik och spontanidrott stryks från 

programförslaget och att ingen annan användning av områdena mellan begravningsplatserna än att 

bevara områdets natur- och kulturvärden ska medges. Vi håller med om att områdena mellan de 

olika begravningsplatserna ska hållas fria från olika aktiviteter då det inte är aktiviter som hör hemma 

på en kyrkogård eller begravningsplats. Eftersom förslaget bygger på att begravningsplatserna sprids 

ut som öar kommer en stor yta av kulturreservatet att tas i anspråk och förhindra friluftsliv inom hela 

detta område. Detta tyder på att platsen inte är lämplig för ändamålet.  

En negativ påverkan på rekreationsmöjligheterna är att biltrafik dras in i området. Flera 

parkeringsplatser samt bilvägar djupt in i kulturreservatet är enligt vår uppfattning inte förenligt med 

reservatets syfte.  Enligt MKB:n ökar tillgängligheten med programförslaget. Detta just på grund av 

att bilvägar dras fram i området. Vi finner detta resonemang bakvänt.  

Natur- och kulturmiljö 

Vi ser det som av största vikt att markerna i området fortsättningsvis kommer att hållas öppna 

genom bete. Enligt MKB:n finns risk för negativa konsekvenser om betesdriften upphör, något vi 
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instämmer i. Däremot är vi tveksamma till påståendet att programförslaget får ”märkbara positiva 

konsekvenser då programmet är i enlighet med kulturreservatets syfte”.  Det sägs att 

”planprogrammet kan potentiellt ytterligare förstärka den roll som mötesplats för människor och 

mellan människor och natur och kultur, som Järvafältet har idag och som är i enlighet med 

kulturreservatets syfte”.  Som vi tidigare visat så kommer snarare områdets värden som 

rekreationsområde och mötesplats att minska i och med förslaget då många friluftslivsaktiviteter inte 

kommer att vara i enlighet med de lokala ordningsföreskrifterna för begravningsplatser. 

Planområdet ingår i Järvakilen och utgör enligt stadens miljöprogram ett kärnområde. Enligt MKB:n 

får programförslaget inga stora negativa konsekvenser för naturmiljön och i och med anläggningen 

av nya våtmarker vissa positiva konsekvenser. Vi kan instämma i dessa slutsatser men innan några 

säkra slutsatser om förslagets påverkan på naturmiljön dras behöver kompletterande inventeringar 

göras, i synnerhet avseende fåglar, groddjur och kärlväxter. Området är rikt på fåglar och även 

känsliga och ovanliga arter förekommer i området. Vid Granholmstoppen förekommer t.ex. häckande 

hornuggla.  

Enligt miljöbalken ska intrång i skyddade områden kompenseras i skälig omfattning. Vi tycker det är 

synd att inga kompensationsförslag presenteras i programförslaget utan skjuts på till kommande 

detaljplan. Vad som skulle kunna göras är t.ex. att friställa ekar inom kulturreservatets ekområden 

samt ytterligare satsningar på att skapa våtmarksområden för att gynna bl.a. groddjur men även 

också våtmarksfåglar.  

Vattenmiljö 

I yt- och grundvattenutredningen kan man läsa att ”Eftersom Granholmstoppen är en stor schakt- och 

sprängstensutfyllnad, samtidigt som stora delar av angränsande ytor är låglänta med litet avstånd till 

grundvattnet, lämpar sig området generellt sett dåligt för kistgravar”. Detta får oss återigen att 

undra varför just denna plats valts för en ny begravningsplats. Detta är också något som inte heller 

nämns i programförslaget.  

Enligt MKB:n är det ”risk för mycket stora konsekvenser på Igelbäckens vattennivå om planerad 

våtmark avleds till dagvattentunnel”. Vidare står det att ” Det är i dagsläget oklart om det sker ett 

inläckage av vatten från våtmarksområdet till den  dagvattentunnel som går söder om området (tar 

emot dagvatten från Hjulsta och Tensta). Om så är fallet kommer programförslaget att medföra att 

vatten som i dagsläget bidrar till vattentillförseln i Igelbäcken skulle omledas till dagvattentunneln”. 

Det är anmärkningsvärt att en sådan sak inte är utredd innan programförslaget sänds ut på remiss. 

Föreningens uppfattning är att vattenkvaliteten och vattenföringen i Igelbäcken inte får riskeras. 

Uppenbart behövs ytterligare utredningar om hur Igelbäcken påverkas av förslaget. De eventuellt 

stora konsekvenserna på Igelbäcken gör att man kan ifrågasätta om detta är en lämplig plats för en 

ny begravningsplats.  

Förslaget kan också få en del positiva konsekvenser för Igelbäcken och grundvattenkvaliteten, bl.a. 

genom att påverkan från förorenade tippmassor kommer att minska. Å andra sidan kommer 

tillförseln av näringsämnen att öka. I MKB:n görs avvägningen att den ökade näringstillförseln är ett 

mindre problem som uppvägs av minskad påverkan från miljögifter.  
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MKB:n visar både på möjliga stora negativa konsekvenser men också på möjliga positiva 

konsekvenser av programförslaget. Det är svårt att få en bild av vad som verkligen kommer att hända 

om programförslaget genomförs. Ytterligare utredningar behövs och grundvattnets rörelser i 

området behöver kartläggas så att inga osäkerheter råder om programförslaget ska genomföras.  

MKB:n visar att flera områden som är olämpliga för kistgravar ändå pekats ut som områden för 

kistgravar. Vi undrar hur detta kan komma sig? Har inte yt- och grundvattenutredningen varit 

tillgänglig för de som utformat programförslaget? Mycket anmärkningsvärt är att ett område, 

Åkerkanterna, enligt MKB:n är ”direkt olämpligt” för kistgravar.   

Det borde åtminstone framgå i programförslaget att anpassningar kommer att ske i det fortsatta 

planarbetet. 
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