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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga 
med nya bostadshus. 
 
Hur granskningen gått till 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 31 januari – 27 februari 
2020. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens webbplats www.jarfalla.se 
samt hos kommunens servicecenter,  Riddarplatsen 6 i Jakobsbergs centrum.  
Jakobsbergs centrum.  
 
Inkomna synpunkter och kommunstyrelseförvaltningens 
ställningstagande  
 
Under granskningen har fem yttranden inkommit från remissinstanser. Inga yttranden 
från sakägare och närboende har inkommit.    
 
  
 

 
2020-03-23  

http://www.jarfalla.se/
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Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2020-02-21 
- Lantmäteriet 2020-02-11 
- Vattenfall Eldistribution AB 2020-02-04 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-14  
- Tekniska nämnden 2020-02-17 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
-  Allmänheten 
 
 
Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 
tillgängliga hos planenheten, kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Statliga och regionala myndigheter 
Länsstyrelsen 
Sammanfattande bedömning  
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att bebyggelsen 
blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning.  
Ingiven dagvattenutredning är framtagen för en annan detaljplan som enligt 
kommunen har liknande förhållanden. Länsstyrelsen anser att förhållandena inom 
aktuellt planområde skiljer sig från den detaljplan för vilken dagvattenutredningen  
har tagits fram. Kommunen behöver därför visa att de åtgärder som föreslås avseende 
översvämningsrisken fungerar även inom det aktuella planområdet.  
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 granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse 
för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  
Översvämningsrisk  
Kommunen reglerar åtgärder i detaljplanen som ska ta hand om översvämningsrisken 
vid kraftiga skyfall. Planen reglerar fördröjningsmagasin och krav på den nya 
bebyggelsen att klara vatten upp till en viss höjdnivå. Kommunen baserar åtgärderna 
på en dagvattenutredning som togs fram för en liknande detaljplan. Länsstyrelsen 
bedömer dock att aktuell detaljplan, placerad i en lågpunkt i landskapet, ligger i ett 
mer problematiskt område än det som dagvattenutredningen togs fram för. 
Kommunen behöver inför antagandet visa att infiltrationsytor är en lösning som 
fungerar inom det aktuella planområdet. 
 
Tillägg via mejl från länsstyrelsen 
Det kan finnas problem med otäta fördröjningsmagasin (såsom stenkistor) på en plats 
där marken är vattenmättad större delen av året, i och med att de alltid skulle stå 
fyllda med vatten. I en sådan situation kan det krävas mer tekniskt avancerade 
metoder, såsom täta lösningar som kan torrpumpas för att göra volymen i 
fördröjningsmagasinet tillgängligt för att just kunna fördröja stora regn.  
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Det ni (kommunen) behöver visa inför antagandet är vilka fördröjningsmagasin som 
är lämpliga på platsen i och med att alla typer av magasin kanske inte är lämpliga för 
dessa förutsättningar.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Dagvattenutredningen som det hänvisas till avser endast hantering av 10-årsregn och 
inte skyfall. För skyfall har egna platsspecifika beräkningar gjorts. 
 
Planhandlingarna har ändrats så att följande framgår: 
För att ytterligare säkerställa att den tillkommande bebyggelsen inte skadas vid 
översvämningar används en bestämmelse om vilken vattennivå som bebyggelsen kan 
tåla utan att byggnadens konstruktion tar skada. Detaljplanen reglerar även att 75 
kubikmeter dagvatten ska kunna fördröjas på vardera styckningslott för att ta hand 
om vattenvolymen som de nya byggnaderna tränger undan. Dimensioneringen har 
räknats ut specifikt för denna detaljplan. Eftersom större delen av marken består av 
kärrtorv kan det vid kraftigt regn ta lång tid för vattnet att infiltrera. Det bör därför 
vara möjligt att pumpa ut vatten från fördröjningslösningen för att göra utrymmet 
tillgängligt för att kunna fördröja 100-årsregn. Fördröjningslösningen bör hanteras 
ytligt genom lågpunkter och inte genom underjordiska anläggningar. 
 
Lantmäteriet 
Plankarta 
Föreslagen utfartslösning för lotter förutsätter fastighetsreglering från 2:732 till 2:731 
med en två meter bred remsa som sedan avstyckas till lotten. Detta kan vara svårt att 
genomföra både med hänvisning till förutsättningar för regleringsrätt kap 5 5§ FBL 
och med hänvisning till lämplighetskravet i kap 3 1§ FBL. Rätt till utfart kan 
säkerställas genom servitut på 2:732 för båda lotterna eller att en 
gemensamhetsanläggning bildas där de båda lotterna är delägare.  
Lagstöd för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till 
planbestämmelserna.  
Maneret för prickmark överensstämmer inte mellan kartan och bestämmelser vilket 
blir otydligt.  
 
Lantmäteriet avråder från att ha illustrationslinjer i plankartan eftersom plankartan 
bör förbehållas för de juridiskt gällande bestämmelserna.  
 
Planbeskrivning  
Enligt planbeskrivningen under 3. Planförslag anges att korsmark ska finnas på 
plankartan. Detta saknas. 
 
Fastigheterna belastas av en ledningsrätt för starkström, akt 0123-92/48.1. 
Information om detta saknas i planbeskrivningen. 
 
Lägg gärna till att genomförandetiden är utgången för P 22/62 
 
Övriga frågor 
Är det korrekt att huvudbyggnad och vidbyggt garage (130+30) ryms inom 
byggrätten för 2:732 (160) men inte huvudbyggnad och vidbyggt garage (115+60) 
för 2:731, byggrätt (170)? Uppgifter om arealer kommer från planbeskrivningen. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Föreslagen fastighetsreglering för utfartslösning har ändrats. 
Illustrationslinjer har tagits bort från plankartan. 
Järfälla kommun har valt att inte redovisa lagstöd i plankartan. 
Maneret för prickmark mellan kartan och bestämmelser anses överensstämma 
tillräckligt mycket att det går att tyda plankartan. 
Planbeskrivningen har ändrats så att korsmark inte nämns samt att det finns 
information om att fastigheterna belastas av en ledningsrätt för starkström.   
Uppgifterna om storlek på befintlig bebyggelse i planbeskrivningen är avrundningar, 
därmed blir summan av dem mer än vad som anges i plankartan. Uppgifterna har 
ändrats så att summan av dem stämmer med plankartan. 
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
Övergripande synpunkter 
Miljö-och bygglovsnämnden bedömer att föreslagen utformning av planen är 
olämplig med hänsyn till risken för översvämningar. De delar av fastigheterna som 
idag är obebyggda och som föreslås styckas av, ligger i en lågpunkt i området som 
riskerar att översvämmas vid kraftiga skyfall. Ett genomförande av planen ökar 
andelen hårdgjorda ytor, vilket ytterligare försämrar infiltrationsmöjligheterna samt 
ökar avrinningen. 
 
Plankarta med bestämmelser 
Stamfastigheten får en byggnadsarea (BYA) som motsvarar befintlig bebyggelse. 
Det framgår inte hur mycket som faktiskt är bebyggt då det framgår att fastigheterna 
är bebyggda med cirka 160 kvm respektive 170 kvm. Det behöver säkerställas att 
fastigheterna inte blir planstridiga med den föreslagna byggrätten. 
Jämförelsen med befintliga fastigheter och de nya fastigheterna är irrelevant eftersom 
de inte räknas på samma sätt. Bygglovsbefriade åtgärder räknas med i de nya, men 
inte i de befintliga. Inklusive bygglovbefriade åtgärder har de befintliga fastigheterna 
möjlighet att bebygga fastigheterna med 235 respektive 245 kvm BYA (160 + 15 
+15 + 15 + 30 = 235). De nya fastigheterna kan bebyggas med 180 kvm BYA 
inklusive bygglovbefriade åtgärder. Byggrätten bör regleras som största 
byggnadsarea för bestämmelserna e1-e3. Huvudbyggnad ska därför tas bort från 
bestämmelsen. 
 
Av planbeskrivningen framgår att bebyggelsens placering regleras med prickmark 
och korsmark. Av planbeskrivningen framgår att ”Korsmark har placerats i 
fastighetsgränsen mellan vad som efter en avstyckning kommer att vara 
styckningslotter.” Plankartan saknar korsmark. Planbeskrivningen behöver därför 
uppdateras så att den överensstämmer med ändringar på plankartan. Det saknas 
byggrätt för komplementbyggnad såsom garage eller carport. En sådan typ av 
byggnad kommer sannolikt att efterfrågas. Bygglovbefriade åtgärder med stöd av 
attefall ger ingen garanterad ”byggrätt” för en sådan typ av byggnad, t ex om 
grannen inte ger sitt medgivande eller om området senare blir klassat som 
kulturmiljö. 
 
Bygglovbefriade åtgärder får dessutom inte uppföras innan slutbesked har getts för 
huvudbyggnaden. Då byggrätten är begränsad föreslår vi att bebyggelsen 
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(huvudbyggnaden) kan få en högre nockhöjd som möjliggör två våningar. Även 
bestämmelser om t.ex krav på sedumtak och att marken inte får hårdgöras kan vara 
lämpliga. 
 
Dagvatten 
Nämnden anser att föreslagen utformning av planen riskerar att bli olämplig med 
hänsyn till risken för översvämning. Särskilt med beaktande av den totala ytan av 
bygglovbefriade åtgärder som kommunen inte har rådighet över. Nämnden anser att 
risken för översvämningar ökar ytterligare om man tillåter bygglovbefriade åtgärder 
som attefallshus, friggebod, altaner skärmtak m.m. En specifik dagvattenutredning 
saknas och man hänvisar istället till en dagvattenutredning som gäller 
Höstvägen/Backvägen. Förutsättningarna inom dessa planområden skiljer sig åt 
markant. Det är stor skillnad på volym som ska omhändertas i magasin och på 
infiltrationsytor. På Terrängvägen behöver 75 kubikmeter omhändertas, jämfört med 
7 kubikmeter på Höstvägen/Backvägen. Detta kräver att man ordnar andra sorters 
lösningar. Dessa lösningar är inte är tillräckligt beskrivna i plankartan. 
Den föreslagna lösningen om att ordna makadamdiken vid väg är inte heller möjlig 
vid Terrängvägen eftersom det inte finns någon väg i nära anslutning till de 
nybildade fastigheterna. Det framgår även att man avser att ordna takavvattning på 
gräsytor som är mindre på Terrängvägen än på Höstvägen/Backvägen. 
 
Kraftledningar 
Kraftledningar (även nedgrävda) kan ge förhöjda elektromagnetiska fält. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndigheten finns en ökad risk vid magnetfältsexponering om 
årsmedelvärde är högre än 0,4 mikrotesla (400 nT). Strålsäkerhetsmyndigheten anger 
att onödig exponering för magnetfält bör begränsas. I och med att fastigheterna 
planeras att bebyggas närmare den nedgrävda kraftledningen anser miljö-och 
bygglovsnämnden att det behöver säkerställas att elektromagnetiska fält inte utgör en 
risk för människors hälsa. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
De befintliga byggnaderna är 111+59= 170 kvm samt 125+30=155 kvm enligt 
bygglovshandlingarna. På grund av att de nya byggnaderna möjliggörs i en lågpunkt 
som riskerar att översvämmas vid ett skyfall är det inte lämpligt att tillåta lika stor 
byggnadsarea som för den befintliga bebyggelsen. Av samma anledning ges ingen 
byggrätt för carport eller garage. Då omgivande byggnader i området är 1,5-planhus 
är nockhöjden satt så att byggnaderna ska smälta in i omgivningen.  
Bestämmelsen om byggrätt har redigeras så att den inte innehåller huvudbyggnad. 
Planbeskrivningen har reviderats så att den endast nämner prickmark. 
 
I detta fall går det inte att förbjuda bygglovsbefriade åtgärder. Dagvattenutredningen 
behandlar endast 10-årsregn, inte skyfall. I plankartan regleras dagvatten genom att 
en av lösningarna är beskrivna: takvatten ska ledas till genomsläppliga ytor om minst 
55 kvm per fastighet. Denna bestämmelse motsvarar att ca 7 kubikmeter 
omhändertas. För 100 årsregnet har en separat beräkning gjorts specifikt för 
Terrängvägen som visar att 75 kubikmeter per fastighet behöver fördröjas. 
 
Under de största kraftledningarna (400kV) ligger fälten på 10-20 μT enligt 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Kablarna inom influensområdet är betydligt svagare 
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77kV-ledningar som dessutom är nedgrävda. Att utsättas för magnetfält på över 400 
μT bedöms därmed som högst osannolikt. 
 
Tekniska nämnden 
Översvämning vid skyfall 
Det framgår i planbeskrivningen att översvämningar i dagsläget ej kan hanteras så att 
inte skador uppstår inom planområdet och utan att öka översvämningsriskerna för 
andra fastighetsägare. Det är därför viktigt att en utredning tas fram som visar om 
detaljplanen kan klara skyfallskraven inom planområdet utan att öka 
översvämningsriskerna utanför planområdet. 
 
I samrådsskedet angavs att en utredning av översvämningsriskerna skulle göras i 
granskningsskedet, Bygg- och miljöförvaltningen noterar dock att någon sådan 
utredning inte har tagits fram. Förvaltningen vill också framhålla att skyfall behöver 
hanteras ytligt genom att lågpunkter finns dit vatten kan rinna, inte med stora 
underjordiska anläggningar vilket föreslås i planbeskrivningen. 
 
Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer 
Det är ovisst om planens genomförande medför att möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för Bällstaån försämras eller inte. Detta utgör ytterligare en 
anledning till varför en dagvattenutredning med fördel bör tas fram av sakkunnig, 
istället för att planbeskrivningen hänvisar till utredning och beräkningar för ett annat 
område.  
 
Dagvattenhantering 
Det är positivt att planen reglerar att takvatten ska infiltreras från både 
stamfastigheter och styckningslotter samt hur stora ytor som får bebyggas. 
Planbestämmelse behövs emellertid även för att reglera hur stor del av markytan som 
får hårdgöras eller för att marklov ska krävas för att försämra markens 
genomsläpplighet. 
 
Planbeskrivning: 
Bilden med kartan över vattendjup vid ett 100-årsregn är placerad under fel rubrik, 
den ska ligga under avsnitt ”Översvämning”.  
 
Stryk meningen: ” Planområdet ligger inte i nära anslutning till Bällstaån vilket betyder 
att det finns förutsättningar för att dagvattnet som rinner ut från planområdet kan renas 
på vägen till Bällstaån.” 
 
Plankarta 
Begreppet infiltrationsyta kan inte användas för hantering av skyfall (ett skyfall 
hinner inte infiltrera). Begreppet dagvatten ska inte användas för vatten som kommer 
från skyfall. Det är viktigt att skilja på dagvatten (= ”normala” regn) och skyfall som 
är mer extrema händelser. 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
 
Skyfallsfrågan har utretts av planarkitekt och planhandlingarna har ändrats så att 
följande framgår: 
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För att ytterligare säkerställa att den tillkommande bebyggelsen inte skadas vid 
översvämningar används en bestämmelse om vilken vattennivå som bebyggelsen kan 
tåla utan att byggnadens konstruktion tar skada. Detaljplanen reglerar även att 75 
kubikmeter dagvatten ska kunna fördröjas på vardera styckningslott för att ta hand 
om vattenvolymen som de nya byggnaderna tränger undan. Dimensioneringen har 
räknats ut specifikt för denna detaljplan. Eftersom större delen av marken består av 
kärrtorv kan det vid kraftigt regn ta lång tid för vattnet att infiltrera. Det bör därför 
vara möjligt att pumpa ut vatten från fördröjningslösningen för att göra utrymmet 
tillgängligt för att kunna fördröja 100-årsregn. Fördröjningslösningen bör hanteras 
ytligt genom lågpunkter och inte genom underjordiska anläggningar 
 
Beräkningarna för föroreningar utgår från vad dagvattenutredningen för 
Höstvägen/Backvägen kom fram till. Eftersom dessa planer är av samma karaktär 
vad gäller storlek och omfattning är det rimligt att anta att miljökvalitetsnormerna för 
Bällstaån inte kommer försämras med planförslaget. 
 
Planbeskrivningen har reviderats så att bilden på 100-årsregn ligger under rubriken 
översvämning. Meningen om avstånd till Bällstån och rening har tagits bort. 
Plankartan är reviderad så att bestämmelsen som avser skyfall är korrekt formulerad. 
I plankartan används dagvatten oavsett om det rör sig om 10 eller 100-årsregn. 
 
Övriga remisinstanser 
 
Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution noterar att kommunen kommenterat Vattenfall 
Eldistributions yttrande i framtagen samrådsredogörelse. 
Vattenfall Eldistribution önskar att kommunen förtydligar att det är Vattenfall 
Eldistribution som har svarat på samrådet. 
Vattenfall Eldistribution kan inte se att det står något om Vattenfall Eldistributions 
markkablar i den version av Planhandling som finns tillgänglig nu. 
Vattenfall Eldistribution anser att det bör göra det. Kommunen anger i kommentar i 
samrådsredogörelsen att det står med i planhandlingen men vi kan inte se det. 
Vattenfall Eldistribution har inget ytterligare att erinra i rubricerat ärende. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Kommunstyrelseförvaltningen vill inte ändra i samrådsredogörelsen då den redan har 
skickats ut och diarieförts. Däremot har planbeskrivningen ändras så att det 
framkommer att markkablarna tillhör Vattenfall Eldistribution. Stycket med 
information om markkablarna har flyttats från ”Riksintressen” till 2 kap, under 
”Teknisk försörjning”. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
Övriga, ej sakägare  
 
 
Malin Danielsson   
Planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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