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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2019-04-08 §42 planutskottet i uppdrag att upprätta ett förslag 

till detaljplan för att ändra minsta tomtstorlek inom planområdet samt att pröva om 

marken inom planområdet är lämplig att avstycka och bebygga med nya bostadshus. 

 
Förslagets syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga 

med nya bostadshus.  
 
Hur samrådet bedrivits 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 27 september – 1 november 

2019. Inget samrådsmöte har hållits. Planförslaget har funnits tillgängligt på 

kommunens webbplats www.jarfalla.se samt hos kommunens servicecenter, 

Riddarplatsen 6 i Jakobsbergs centrum. Samråd har annonserats i lokaltidningen Mitt 

i Järfälla och på kommunens hemsida.  

 

 

 

 

 

2019-10-21  

http://www.jarfalla.se/
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Inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsavdelningens 
ställningstagande  
 

Under samrådet har 7 yttranden inkommit, varav 7 yttranden från sakägare och inga 

yttranden från boende.     

 

Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 

- Länsstyrelsen 2019-10-24 

- Lantmäteriet 2019-10-18 

- Vattenfall 2019-10-07 

- Kompetensförvaltningen 2019-09-30 

- Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 2019-10-17 

- Bygg- och miljöförvaltningen 2019-10-18 

- Tekniska nämnden 2019-10-14 

 

Planförslaget har lämnats utan erinran av: 

-  Barn- och ungdomsförvaltningen 

- Socialförvaltningen 

 

Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 

samhällsbyggnadsavdelningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 

tillgängliga hos planenheten, kommunstyrelseförvaltning. 

 

Statliga och regionala myndigheter 
Länstyrelsen 
 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att leda till att 

bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med 

hänsyn till risken för översvämning. Kommunen behöver inför kommande 

planskede utreda om marken är lämplig att bebygga utifrån 

översvämningsproblematiken på platsen och säkerställa eventuella åtgärder i 

plankartan. 

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. 

Översvämningsrisk 

De delar av fastigheterna som är idag är obebyggda och som föreslås styckas av 

ligger i en lågpunkt i området och riskerar därför att översvämmas vid kraftiga 

skyfall. Kommunen anger att åtgärder för att hantera översvämningsrisken ska 

utredas mer i granskningsskedet. Länsstyrelsen ser positivt på detta och anser att 

det är av vikt att kommunen säkerställer att det finns ytor där vattnet kan fördröjas 
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utan att skada omkringliggande byggnader eller samhällsviktiga funktioner. Vi 

anser även att det behöver förtydligas om kommunen har tagit hänsyn till ett 

förändrat klimat vid beräkningen av 100-årsregn (så kallad klimatfaktor). 

Eventuella åtgärder behöver vidare säkerställas i plankartan. 

 

Rådgivande synpunkter 

Kommunen anger att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas och att 

möjliggheten att inflitrera lokalt är god. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning men anser att det med fördel kan införas en planbestämmelse för att 

reglera den maximalt tillåtna hårdgöringsgraden per fastighet för att säkerställa 

infiltrationsmöjligheten. Det råder idag en ökad trend att inom villabebyggelse att 

hårdgöra genomsläppliga ytor genom att exempelvis bygga altaner och plattsätta 

marken. 

 

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet 

Planbestämmelse p1 anger att huvudbyggnad inte får placeras närmre tomtgräns 

än 4,5 meter. Vidbyggda garage kan vid en bygglovsprövning anses tillhöra 

huvudbyggnaden varför vi vill uppmärksamma kommunen på att planförslaget 

kan innebära befintliga byggnader inom planområdet blir planstridiga. 

 

Behovsbedömning/undersökning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 

kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har ändrats och tagit hänsyn till garage som är sammanbyggda med 

huvudbyggnad. Lösningar för att hantera översvämningsrisken ska utredas. 

 
Lantmäteriet 

Grundkarta 

Teckenförklaring till grundkartan saknas. 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av 

planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 

planläggningen. 

Angivelse om koordinatsystem i plan saknas, både koordinatkryss och koordinater. 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av 

planen att hitta respektive fastighet på plankartan. Till exempel syns inte 

grannfastigheterna Dikartorp 3:18 och Görväln 3:1 i grundkartan. 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att 

den angivna skalan ska stämma. 

 

Plankartan 

Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till 

planbestämmelserna. 

Egenskapsgränserna och prickmarken är otydlig i plankartan. Egenskapsgränserna 

blandas lätt ihop med grundkartans fastighetsgränser. 

Olika planförslaget används begreppet tomtgräns, Lantmäteriet anser att begreppet 

fastighet är att föredra i planbestämmelser. 
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Planbeskrivningen 

I planbeskrivningen föreslås en skaftväg åt de tänkta styckningslotterna. Skaftvägen 

föreslås att delas till hälften av styckningslotterna. Lantmäteriet vill påpeka att det 

inte är självklart att en sådan åtgärd är lämplig eller går att genomföra. 

Ansvarsfrågan gällande uppförande och underhåll av en uppdelad väg riskerar att bli 

oklar. De smala remsorna bör i så fall kompletteras med ett ömsesidigt servitut på 

den andra fastighetens skaft. En skaftväg kan i det här fallet också bli svårt att 

genomföra med hänsyn till gällande bestämmelse om ”Huvudbyggnad får ej placeras 

närmare fastighetsgräns än 4,5 meter”. Däremot finns det andra lösningar för utfart 

som aktuellt planförslag medger, till exempel genom att rätten till väg helt och hållet 

säkras genom servitut för de båda styckningslotterna. 

 

Förenklat förfarande 

Lantmäteriet ställer sig frågande till om den aktuella planläggningen egentligen 

uppfyller kraven på förenklat förfarande. Enligt PBL får förenklat förfarande enbart 

användas för att ta bort gällande bestämmelser och inte vid införande av nya eller 

omformulering av befintliga bestämmelser. 

 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

På plankartan finns en teckenförklaring till grundkartan där information finns om när 

grundkartan upprättades och vilket koordinatsystem som används. Koordinater och 

utskriftsformat ska läggas till. Utöver det kommer plankartan justeras så att 

fastighetsbeteckningar till grannfastigheter syns. 

Rekommendation om ett ömsesidigt servitut läggs till i planbeskrivningen. 

Planarbetet kommer efter samrådet att gå över till standardförfarande.  

 

Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Kompetensförvaltningen 

Kompetensförvaltningen har inga synpunkter i ärendet. 
 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 

Vid förtätning av villaområden riskerar man att den gröna karaktären förvanskas eller 

går förlorad. Framförallt är den gröna karaktären ut mot gatan viktig att slå vakt om. 

I detta förslag ligger styckningslotterna bakom stamfastigheterna. Karaktären mot 

gatan påverkas inte i större utsträckning, med undantag av skaftvägarna till de nya 

tomterna. Skaftvägarna bör ges en utformning så att de smälter in i miljön. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planen möjliggör för en gemensam skaftväg för styckningslotterna vilket påverkar 

karaktären mot gatan i mindre utsträckning jämfört med två skaftvägar. Med en 

skaftväg behöver mindre ytor med vegetation tas i anspråk. 

Byggnadsarean begränsas till 105 kvm för att se till att max en fjärdedel av tomten 

kan bebyggas, bygglovsbefriade åtgärder inräknat.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen 
 

Plankarta med bestämmelser 
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Bestämmelserna som reglerar byggnadsarean för de befintliga fastigheterna är 

uppdelad i huvudbyggnad och komplementbyggnad. I och med att 

komplementbyggnader (garagen) är sammanbyggda räknas de som del av 

huvudbyggnaden varför bägge fastigheterna blir planstridiga. Detta problem 

återkommer i bestämmelsen om placering där huvudbyggnad ej får placeras närmre 

tomtgräns än 4,5 meter. 

I planbeskrivningen används ordet bygganmälan. Ska endast vara anmälan. 

Bygganmälan finns inte som begrepp sedan 2011. 

 

Kraftledningar 

Kraftledningar (även nedgrävda) kan ge förhöjda elektromagnetiska fält i marknivå. 

Hur höga magnetfälten är i marknivå ovanför en nedgrävd kraftledning beror på hur 

djupt ledningen placerats och om den ligger i tunnel eller är ytligt nedgrävd. 

Kraftledningar i tunnlar ger försumbara magnetfält i marknivå medan ytligt nedgrävd 

kraftledning kan ge förhöjda magnetfält rakt ovanför. 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: 

Bestämmelserna på plankartan ska ändras så att befintlig bebyggelse inte blir 

planstridig.  

En förklarande text om strålning läggs till i planbeskrivningen. 

 

I dagsläget finns ingen forskning som visar på att det finns ett samband mellan 

exponering för elektriska och magnetiska fält (EMF) och  hälsorisker 

(Strålsäkerhetsmyndighten, 2019). Strålsäkerhetsmyndigheten har referensvärden för 

allmänheten gällande magnetfält med frekvensen 50 Hz: 100 μT. Under de största 

kraftledningarna (400kV) ligger fälten på 10-20 μT( Strålsäkerhetsmyndigheten m. 

fl.). Markkablarna inom influensområdet är 77kV-lednigar, alltså betydligt svagare 

(Strålsäkerhetsmyndighten m.fl.). Därmed finns det inga risker med planförslaget. 

 

Källa: Recent Research on EMF and Health Risk - Thirteenth report from SSM’s 

Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a0

9b9cd4d7c/magnetfalt-och-halsorisker.pdf 

  
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden instämmer i stort i vad som finns beskrivet i detaljplanen och har 

endast mindre kommentarer rörande sakinnehållet. 

 

Översvämning 

Det framgår i planbeskrivningen att det aktuella området bedöms kunna drabbas av 

översvämningar vid 100-årsregn eftersom planområdet är lägre beläget i förhållande 

till omgivningen. Översvämningarna bedöms kunna hanteras lokalt, antingen genom 

att avsätta ytor för magasinering eller genom att höja marknivån. Det framgår att vidare 

åtgärder för att hantera detta ska utredas mer i granskningsskedet. Tekniska nämnden vill 

i sammanhanget framhålla att ovan information och åtgärder bör, för det fall detta inte 

redan gjorts, kommuniceras med Järfälla kommuns vattengrupp. 
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Dagvatten 

I planbeskrivningen står skrivet att styckningslottens mindre byggnadsarea (BYA) 

medför bättre förutsättningar för att omhänderta dagvatten inom fastigheten än om 

samma BYA tillåts för både stamfastighet och styckningslotten. Nockhöjd och 

takvinkel regleras i linje med vad den föregående detaljplanen medger för skala på 

bebyggelsen. Tekniska nämnden vill lyfta att en dagvattenutredning med fördel bör 

hållas, oavsett om aktuell detaljplan är av mindre karaktär. 

 

Avfallshantering 

Eftersom planbeskrivningen inte diskuterar planerad avfallshantering förutsätter tekniska 

nämnden att denna utgår ifrån kärlhantering. Då infarten till de nya fastigheterna 

inte är anpassade till avfallshantering betyder detta att kärlen kommer att behöva 

hämtas från vägkanten. Tekniska nämnden föreslår att ett avsnitt om avfallshantering 

förs in i planbeskrivningen. Nedan följer ett exempel på hur detta skulle kunna se ut: 

 

"Avfallshanteringen inom planen ska ske i enlighet med kommunens 

renhållningsordning samt tillämpningsanvisningar. Dessa utgörs av Järfälla kommuns 

avfallsplan, Järfälla kommuns föreskrifter samt Järfälla kommuns riktlinjer för 

avfallshantering. Avfall som uppkommer inom fastigheterna ska hanteras inom 

respektive fastighet, även om hämtningen av avfallet sker från närmaste väg. 

Återvinningscentral finns inom kommunen." 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Förvaltningen ska undersöka dagvatten och översvämningsfrågan ytterligare. Ett 

avsnitt om avfallshantering ska föras in i planbeskrivningen.  

 

Övriga remissinstanser 
 
Vattenfall 

Vattenfall har elnätanläggningar inom närområde för aktuell detaljplan bestående av 

två 77 kV markkabel, lila streckad linje i karta nedan. Elnätanläggningarnas läge i 

kartan är ungefärligt. 

 
Vattenfall noterar att det i framtagen planhandling bl.a. står ”På baksidan av 

tomterna gick det tidigare ett kraftledningsstråk som nu är nedmonterat.” Detta är 

korrekt men det bör tilläggas att de är ersatta med ovan angivna 77 kV markkablar så 
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att kraftledningsstråket är kvar men nu som markkabel. Vattenfall har i övrigt inget 

att erinra avseende aktuell detaljplan. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Information om markkablar finns redan i inledningen men kommer även att läggas 

till i bildtext som vattenfall hänvisar till.  
 

Sakägare enligt fastighetsförteckning 
 

Övriga, ej sakägare  
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter och 
samhällsbyggnadsavdelningens sammanvägda 
ställningstagande  
 

 

 

Malin Danielsson   

Planchef Erik Blomquist 

  Planarkitekt 

 

 

 

  

 


