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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med planuppdraget är att möjliggöra en mindre kontorstillbyggnad samt att 
göra byggnaden planenlig. 
 
Hur samrådet bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 4 mars – 25 mars 2020.  
Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens webbplats www.jarfalla.se samt 
hos kommunens servicecenter,  Riddarplatsen 6.  
Samråd har annonserats på kommunens hemsida.  
 
Inkomna synpunkter och kommunstyrelseförvaltningens 
ställningstagande  
 
Under samrådet har 4 yttranden inkommit, varav inga yttranden från sakägare och 
inga yttranden från boende.     
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2020-03-20 
- Tekniska nämnden 2020-03-25 

 
2020-03-27  

http://www.jarfalla.se/
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- E.ON 2020-03-26 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-03-30 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
-  Barn- och ungdomsnämnden  
- Lantmäteriet 
 
Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
samhällsbyggnadsavdelningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 
tillgängliga hos planenheten, samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Statliga och regionala myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att det i planhandlingarna finns brister i redovisningen av 
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
miljöbalken för vatten ska kunna följas. 
 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL. 
  
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.  
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför 
nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga 
och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Vilken rening som krävs för dagvatten från planområdet är inte tydligt beskrivet i 
planförslaget. Det beskrivs inte heller i detalj var denna rening kommer att ske. 
I dagvattenutredningen beskrivs dagens markanvändning samt de förändringar som 
möjliggörs genom planförslaget. Länsstyrelsen anser att det är otydligt hur beräkning 
av fördröjningsvolymen har gjorts. För den aktuella planytan på 0,4 ha med en 
avrinningskoefficient på omkring 0,9 genererar varje mm nederbörd en volym 
dagvatten motsvarande cirka 3,6 kubikmeter. Det innebär att 9 kubikmeter 
fördröjningsvolym motsvarar cirka 2,5 mm fördröjning. Länsstyrelsen bedömer att 
detta inte är i linje med det minsta åtgärdsbehov som vanligen finns för att skydda 
recipienter från negativa effekter på vattenkvaliteten.  
För övrigt torde ett så begränsat fördröjningskrav inte vara tillräckligt för att 
motverka översvämningsrisker utanför planområdet. Inför granskningsskedet är det 
angeläget att kommunen klargör risken för översvämningar och säkerställer 
eventuella åtgärder. 
Kommunen behöver ta hänsyn till total påverkan från dagvatten för både befintlig 
byggnad och tillkommande byggnadsvolym. En tillräcklig skyddande minsta 
åtgärdsnivå ska anges och eventuella reningsbehov behöver beskrivas i 
planbeskrivningen. Vid bedömning av reningsbehovet behöver hänsyn tas till 
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eventuella förekomster av markföroreningar som kan följa med dagvatten vid höga 
flöden. Det nödvändiga reningsbehovet behöver säkerställas under planprocessen. 
 
Övrigt 
Behovsbedömning / Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Planer som har påbörjats från och med 1 januari 2018 ska hanteras enligt ändringarna 
av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
Det som tidigare kallades för Behovsbedömning benämns i och med ändringen, för 
Undersökningssamråd. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att tydligt ange när 
detaljplanen påbörjades. Om detaljplanen påbörjades efter 1 januari 2018 bör 
behovsbedömning bytas ut till undersökning. 
Vi tolkar planhandlingen som att kommunen bedömer att genomförande att förslaget 
inte kan komma att antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således är inte en miljöbedömning nödvändig. 
Detta har även meddelats i ett yttrande till kommunen daterat den 12 november 2019, 
dnr 402-51748-2019. 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta att det förekommer motstridiga uppgifter i 
fråga om kommunen bedömer att detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. I planbeskrivningen på sidan 3 anges att detaljplanens genomförande 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. På sidan 14 anges däremot att 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har ändrats så att ”undersökning” används istället för 
”behovsbedömning” samt att motstridiga uppgifter huruvida detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan inte förekommer.  
En dagvattenutredning har tagits fram. 
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Tekniska nämnden 
 
Trafik och parkering 
Tekniska nämnden önskar se en utökad beskrivning av hur avfallshanteringen ska 
utformas och hur transportvägarna säkras för avfallet. Vidare bör en beskrivning av 
parkeringsbehovet för bil och cykel säkerställas samt hur och var parkering utformas. 
Vid ombyggnation ska gällande p-norm beaktas. En beskrivning av in- och utfarter 
från fastigheten mot allmän platsmark kan med fördel tillföras planhandlingen.   
 
Tekniska nämnden bedömer att den parkeringsuppfart som omnämns i plankartan 
bör ges en närmare beskrivning samt en förklaring till varför den ligger utanför 
kvartersmark. Vidare bedömer förvaltningen att en förklaring till vad det menas med 
att detaljplanen syftar till att lösa angöringen till fastigheten samt hur och varför detta 
planeras genomföras bör tillföras ärendet. 
 
Avslutningsvis tycker nämnden att det är olyckligt att diket på Skarprättarvägen 
läggs igen. Diket syftar till att avvattningen av vägen ska fungera. Planbeskrivningen 
bör redogöra för hur ändringen av dagvattenavledningen av Skarprättarvägen ska 
lösas vid plangräns. 
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Dagvattenhantering 
Tekniska nämnden önskar se en utökad beskrivning av huruvida dagvattnet från 
planområdet renas tillräckligt för att inte äventyra Miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
recipienten. Det framgår heller inte vilken metod för dagvattenhantering (rening och 
fördröjning) som är lämplig och genomförbar. Vidare bedömer tekniska nämnden att 
en för liten fördröjningsvolym föreskrivs. En dagvattenutredning kan med fördel tas 
fram för planområdet i vilken det framgår vilka åtgärder som är nödvändiga och 
genomförbara för att säkerställa att MKN för Mälaren inte äventyras och att 
kommunens riktlinjer för dagvattenhantering kan följas. 
 
Enligt skyddsföreskrifter för östra Mälarens vattenskyddsområde gäller att utsläpp av 
dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening 
föreligger inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem 
vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara försett med möjlighet till 
fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. Dessa frågor bör 
redovisas tydligare i detaljplaneärendet.   
 
Dagvatten från befintlig och tillkommande bebyggelse och övriga hårdgjorda ytor 
ska hanteras på den egna fastigheten. 
 
Vatten och avlopp  
Länsstyrelsen har inrättat vattenskyddsområde för östra Mälaren där 
skyddsföreskrifterna gäller och anger hur vattnet i området ska skyddas mot 
föroreningar. Den aktuella detaljplanen ligger inom vattenskyddsområdet för östra 
Mälaren varför planbeskrivningens formulering ”Länsstyrelsens skyddsföreskrifter 
för östra Mälaren för spillvatten gäller” med fördel kan ändras till ”Länsstyrelsens 
skyddsföreskrifter för östra Mälarens vattenskyddsområde gäller”. 
 
Tekniska nämnden vill förtydliga att VA-huvudmannen inte kan garantera att visst 
vattentryck eller vattenmängd alltid levereras jämlikt i enlighet med § 4 Allmänna 
bestämmelser VA (ABVA). VA-huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot 
spillvatten som avviker från hushållsspillvatten enligt § 7 ABVA.  
 
Ökat behov av vattentjänster måste kommuniceras i tidigt skede till Bygg- och 
miljöförvaltningens VA-enhet.  
 
Avfall 
Tekniska nämnden ser att planbeskrivningen med fördel kan uppdateras vad gäller 
innehållet rörande avfallshantering. Nedan kommer ett förslag på formulering: 
 
”Avfallshanteringen inom planen ska ske i enlighet med kommunens 
renhållningsordning samt tillämpningsanvisningar vilka inkluderar Järfälla 
kommuns avfallsplan, Järfälla kommuns föreskrifter samt Järfälla kommuns 
riktlinjer för avfallshantering. I Järfälla kommun så är matavfallsinsamling 
obligatorisk, även för verksamheter, vilket regleras i föreskrifterna. Lokala 
bestämmelser för t.ex. utformning och dimensionering med mera finns att läsa i 
avfallsföreskrifterna samt i kommunens riktlinjer.  
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Avfall som uppkommer inom fastigheterna ska hanteras inom respektive fastighet. 
Kommunen förespråkar mekanisk hantering av avfall vilket innebär att vid planering 
bör mekaniska alternativ premieras före kärlhantering.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Parkeringsnormen för industrier ska följas. 
Kommunens dike utanför planområdet kommer inte att hårdgöras. 
Dagvattenberäkningen har uppdaterats. 
Planbeskrivningen har ändrats så det framgår att Länsstyrelsens skyddsföreskrifter 
för östra Mälarens vattenskyddsområde gäller.  
Detaljplanen påverkar ej den befintliga avfallshanteringen, därför kan hanteringen 
ske som vanligt. Planbeskrivningen har uppdaterats med tekniska nämndens förslag 
till text för avfallshantering. 
En dagvattenutredning har tagits fram. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
Plankarta med bestämmelser  
Det framgår inte hur det säkerställs att detaljplanebestämmelsen om omhändertagan-
de av nio kubikmeter dagvatten ska följas. Ett lov eller startbesked kan inte villkoras 
för att följa planbestämmelsen utan att detaljplanen anger det. 
 
Telemasten bör få en annan bestämmelse än J eftersom den inte är en anläggning för 
industriändamål.  
 
Planbeskrivningen  
På sidan 3 i planbeskrivningen framgår att en miljöbedömning behöver göras efter-
som detaljplanens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. På sidan 
14 anges dock att detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan och 
att en miljöbedömning inte behöver göras. Det behöver förtydligas om en miljöbe-
dömning behövs eller ej. 
 
På sidan 11 i planbeskrivningen framgår att: ”Därmed åtgärdas ett gammalt fel som 
uppstod vid fastighetsbildningen där detaljplanens linjer inte följdes.” Uttrycket ”lin-
jer” är vag och bör formuleras om.  
 
På sidan 12 i planbeskrivningen anges att revidering av prickmark och ändring av 
användning från parkmark till industri gör att den befintliga byggnaden inte längre är 
planstridig. Vidare anges att exploateringsgraden är densamma men det framgår inte 
hur mycket som idag är exploaterat. Då planbestämmelsen e1=1.0 betyder att fastig-
heten får bebyggas med BTA upp till fastighetens storlek och det nämns att befintlig 
byggnad är två våningar behöver det framgå hur mycket BTA som befintlig byggnad 
upptar för att säkerställa att byggrätt finns för planerad tillbyggnad.  
 
På sidan 12 i planbeskrivningen anges även att höjd regleras med nockhöjd för att 
göra befintlig bebyggelse och telemast planenlig. En telemast har ingen nock och 
därför ingen nockhöjd. Det står även att ”Den gamla planen medger 12 meter bygg-
nadshöjd, genom att använda nockhöjd säkerställs maxhöjden på byggnaden.” Det är 
oklart vad maxhöjd innebär samt vilken nockhöjd den befintliga bebyggelsen har i-
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dag då den tidigare planen, genom att reglera byggnadshöjd, teoretiskt tillät en högre 
nockhöjd.  
 
På sidan 13 i planbeskrivningen anges att ”Om det visar sig vid bygglov att det finns 
föroreningar ska marken saneras”. Det ska säkerställas i planen att marken är lämplig 
för ändamålet. Konstateras det i planarbetet att föroreningar förekommer kan man 
använda sig av 4 kap. 14 § PBL för att bestämma att lov eller startbesked inte får ges 
innan markföroreningen avhjälpts. Utredningsarbetet måste alltså göras i planskedet. 
 
Dagvatten  
En infiltrationsyta planeras att anläggas som dimensioneras efter ett 10-års regn och med 
en materialuppbyggnad som följer av Växtbäddar i Stockholm Stad – en hand-bok 2017. 
Infiltrationsmöjligheterna bedöms som goda för detta område då de ligger i ett berg och 
moränområde. Därutöver kan det behövas ytterligare åtgärder för att infiltrera, rena och 
fördröja dagvatten inom planområdet.  
I planhandlingarna framgår att det finns god förutsättning för att dagvattnet som rinner 
ut från planområdet kan renas på vägen till Mälaren. Avrinningen till Mälaren sker i 
separata dagvattenledningar som inte leds ut i något öppet dike som kan rena vattnet på 
väg till Mälaren. Det sker därför ingen reduktion av föroreningar på väg till vattendra-
gen. Användning av biokol i några sektioner skulle kunna ta hand om föroreningar i 
dagvattnet. 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Planbeskrivningen har ändrats på följande punkter: 
Det framgår tydligt att miljöbedömning ej behöver göras. 
Uttrycket ”linjer” har tagits bort och meningen har omarbetats. 
Det framgår hur mycket BTA den befintliga byggnaden upptar. 
Meningen om höjder har omarbetats. 
 
Det finns inga indikationer på att marken är kraftigt förorenad eller olämplig för 
ändamålet.  
En dagvattenutredning har tagits fram. 
Telemasten har fått en egen bestämmelse. 
 
Övriga remisinstanser 
 
E.ON 
E.ON Värme har fjärrvärmeledningar i Skarprättarvägen och G/C vägen som går från 
Skarprättarvägen till Galgbacken. 
I korsningen Skarprättarvägen G/C vägen har vi en kammare med ventiler samt en 
anslutningsplats för en Mobil panncentral som kan ställas dit vid behov, dessutom 
anslutningen till berörd fastighet från G/C vägen. 
Det finns även en ledning till fastigheten Kallhäll 9:21 som går i ytterkant av 
fastigheten Kallhäll 9:20. 
  
Det som måste beaktas i dessa planer är det rödmarkarade området 
(parkeringsuppfart enl bilden på sid 12 i planbeskrivningen) då den ytan ligger rakt 
över fjärrvärmeledningen. 
Där måste hänsyn tas så att fjärrvärmeledningen inte skadas. 
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Berörd fastighet är omgiven av närliggande, befintliga fjärrvärmeledningar och 
ansluten till fjärrvärmenätet. 
Inför och vid en tillbyggnation som denna ska utformning av tillbyggnationen och 
eventuell utökning av värmebehovet, i god tid samordnas med E.ON. 
E.ON Energilösningar hjälper gärna till i dialogen inför en sådan samordning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar E.ON:s yttrande och tar med det i den 
fortsatta planeringen. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
Övriga, ej sakägare  
 
Sammanfattning av kommunstyrelseförvaltningens sammanvägda 
ställningstagande  
En dagvattenutredning har tagits fram. 
Telemasten har fått en egen bestämmelse. 
Det framgår tydligt att miljöbedömning ej behöver göras. 
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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