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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planförslaget innebär att tillbyggnad av fastigheten möjliggörs.  
 
Hur granskningen gått till 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 19 mars – 2 april 2021. 
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 2 yttranden inkommit varav inga yttranden är från grannar. 
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2021-03-29  
- Tekniska nämnden 2021-04-06 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
- Lantmäteriet 2021-03-24 
- Länsstyrelsen 2021-03-29 
- E.ON Värme 2021-03-31 
- Telenor 2021-04-08 
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Nedan följer framförda synpunkter med kommunstyrelseförvaltningens kommentarer 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
Det saknas en bestämmelse som reglerar höjden för telemasten, t ex högsta totalhöjd.  
 
På sidan 11 i planbeskrivningen står följande: ”För att reglera höjden används 
nockhöjd som är satt till 12 meter för att göra den befintliga bebyggelsen planenlig.” 
I den gällande detaljplanen finns en bestämmelse om 12 meter som högsta 
byggnadshöjd. Eftersom den tidigare bestämmelsen tillåter högre byggnader är det 
märkligt om den nu föreslagna höjden skulle göra befintlig bebyggelse planenlig.    

 
Nämnden är positiv till att startbesked regleras i plankartan med bestämmelsen 
”Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har 
säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts.” Det är viktigt att 
det innan markarbeten/exploatering genomförs provtagning för att kontrollera om det 
förekommer föroreningar som behöver avhjälpas.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Höjden för telemasten kommer inte att regleras. 
Sida 11 i planbeskrivningen har reviderats. 
 
Tekniska nämnden 
 
Vatten och avlopp 
I plankartan bör det läggas till en bestämmelse om att zink och koppar inte får 
förekomma på oskyddade ytor utomhus. 
 
Vidare kan det vara nödvändigt att i planbeskrivningen förtydliga att under byggtiden 
ska länshållningsvatten hanteras och renas i enlighet med kommunens riktlinjer för 
länshållningsvatten.  
 
Trafik 
Planbeskrivningen behöver kompletteras så att befintlig anslutning till 
skarprättarvägen fortsätter nyttjas och att resterande del innebär utfartsförbud. På så 
vis säkerställs att parkeringen som ska ligga i direkt anslutning inte innebär några 
backrörelser ut på skarprättarvägen. 
 
Skaftvägen kan med fördel inkluderas i denna detaljplan och regleras med servitut 
till bakomvarande tomt. Detta för att i framtiden undvika en situation där den 
aktuella tomten 9:20 behöver regleras med servitut för att nå sin egen baksida.  
 
Detaljplanområdets användningsområde ”INDUSTRI” ligger inte dikt an 
Skarprättarvägen. Dels är det en liten remsa parkmark, dels även prickmark. 
Avsikterna med området kan behöva klargörs.  
 
Tekniska nämnden önskar även se en utökad beskrivning av hur avfallshanteringen 
ska utformas och hur transportvägarna ska säkras för avfallet. Vidare bör en 
beskrivning av parkeringsbehovet för bil och cykel säkerställas samt hur och var 
parkering ska utformas. 
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En beskrivning av in- och utfarter från fastigheten mot allmän platsmark kan med 
fördel tillföras planhandlingen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Bestämmelsen som reglerar dagvattenhanteringen har reviderats så att den 
överensstämmer med dagvattenutredningen. 
Dagvattenutredningen har uppdaterats. 
Ytterligare bestämmelser för rening av dagvatten är inte nödvändigt.   
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad och göra befintlig bebyggelse 
planenlig. Verksamhet som ger upphov till länshållningsvatten förväntas inte att 
förekomma i närtid. Om det skulle förekomma ska det hanteras enlig kommunens 
riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Utfartsförbud ej nödvändigt då det finns parkmark som tillhör kommunen mellan 
gata och fastighet. Detaljplanen omfattar endast fastigheten Kallhäll 9:20, därför 
ligger detaljplanen inte dikt an Skarprättarvägen. 
Skaftvägen är en gemensamhetsanläggning som möjliggör åtkomst till baksida. 
Vidare är det inte möjligt att reglera servitut i detaljplan, det kan endast bildas 
genom en lantmäteriförrättning. 
Avfallshanteringen samt in-och utfarten till fastigheten är oförändrad och behöver 
ingen beskrivning. 
Information om parkeringsbehovet har lagts till i planbeskrivningen. 
 
  
 
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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