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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planförslaget innebär att avstyckning av en fastighet möjliggörs samt att ett nytt 
enbostadshus kan anläggas på respektive styckningslott.  
 
Hur granskningen gått till 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 1 februari – 22 februari 
2021. 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 2 yttranden inkommit varav inga yttranden är från boende. 
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2021-02-18  
- Tekniska nämnden 2021-02-26 
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Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
- Lantmäteriet 2021-02-09 
- Länsstyrelsen 2021-02-10 
- Stockholms Stad 2021-02-12 
 
Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 
tillgängliga hos planenheten, samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
Plankarta med bestämmelser 
På plankartan redovisas egenskapsbestämmelsen e1 som reglerar byggrätten för en 
del av planområdet. Enligt denna bestämmelse är största byggnadsarea 105 kvm (för 
huvudbyggnaden) samt ytterligare 40 kvm för en komplementbyggnad. Intill detta 
egenskapsområde finns ett område markerat med korsmark som är avgränsat av 
samma typ av egenskapsgräns där endast komplementbyggnad får placeras. Vi 
förmodar att byggrätten i området e1 även ska gälla inom området med korsmark? I 
så fall bör detta förtydligas. 
 
Vår tidigare synpunkt gällande att det saknas bestämmelser som reglerar 
minsta avstånd till tomtgräns har inte bemötts i samrådsredogörelsen. Vi menar 
att det kan uppstå problem om komplementbyggnader får placeras i tomtgräns. 
 
Planbeskrivningen 
Tabellen med avstyckningsplanen 1927-04-12 behöver tas bort från 
planbeskrivningen eftersom den saknar relevans. Det räcker med att den nämns i 
texten. Avstyckningsplanen upphävdes formellt 1987. 
 
Dagvatten 
I planhandlingarna föreslås lösningar för hur dagvatten ska renas och fördröjas så 
nära källan som möjligt. För att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas inom 
fastigheterna regleras att 50 procent av marken inom fastigheten måste vara 
genomsläpplig. Enligt den dagvattenberäkning som utförts för planområdet framgår 
att den totala volymen dagvatten som behöver omhändertas är 2,5 m3 per fastighet 
(minst 5m3 totalt), vilket framgår av planbestämmelser och stämmer överens med de 
förutsättningar som ges av tomtens karaktär, geografiska läge med tillhörande 
jordarter och berggrund. Under dessa förutsättningar anses ingen försämring ske av 
Bällstaåns vattenkvalitet och Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering 
anses därmed kunna uppfyllas. Vi ser positivt till att takdagvatten hanteras separat 
från övriga ytor genom fördröjningsmagasin inom respektive fastighet. 
Fördröjningsmagasinen bör då placeras där vattnet kan infiltrera i marken samt så att 
vattnet från fördröjningsmagasinen inte rinner mot bebyggelse. Enligt planförslaget 
ska magasinen kunna fördröja minst 2 m3 per fastighet. Förutsatt att de åtgärder som 
föreslås inom planen säkras genom reserverade ytor i plankartan har nämnden inga 
ytterligare synpunkter. Planområdet är idag inte utsatt för översvämningar, men 
enligt den skyfallskartering som utförts av kommunen framkommer att det finns en 
liten risk för översvämning vid ett klimatanpassat hundraårsregn vid en lågpunkt i 
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den norra delen av planområdet intill befintlig bebyggelse. Den framtida bebyggelsen 
bedöms inte vara i fara. Vi anser dock att det är av betydelse att den aktuella ytan 
även fortsättningsvis är fri från bebyggelse. I plankartan har den aktuella lågpunkten 
försetts med prickmark vilket säkerställer att marken inte får förses med byggnad. 
 
Radon 
Enligt en översiktlig kartläggning av gammastrålning av marken är planområdet 
utsatt för måttliga till höga nivåer av gammastrålning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Tabellen med avstyckningsplaner har tagits bort. 
Det har specificerats i plankartan att komplementbyggnad om 40 kvm även får 
uppföras på korsmark.  
Plankartan har reviderats så att det framgår att minsta avstånd till fastighetsgräns 
är 4,5 meter. 
Då byggrätten regleras bedöms det inte bli några problem att hitta ytor för 
dagvattenhantering. 
 
Tekniska nämnden 
Med fastighet Björkeby 1:67 i åtanke ser inte VA möjlighet till någon bra lösning för 
spillvatten i området. Marken på fastigheten lutar kraftigt söderut, vilket leder till att 
det inte finns någon anslutningspunkt för spillvattnet. Kostnaderna för att lösa 
spillvattnet är för höga för fastighetsägaren för att det ska vara rimligt att bebygga 
den södra delen av nuvarande Björkeby 1:68.  
 
Detta skulle kunna hanteras genom två alternativ. Det ena alternativet är att bygga 
servis på Björkeby 1:67, vilket blir ännu mer ledningar på denna fastighet. Det andra 
alternativet är en pumplösning, som av höga konstadskäl inte är troligt att 
fastighetsägaren kommer vilja ha.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har haft möte med VA där det har konstaterats att 
pumplösning är, i sammanhanget, en oväsentlig kostnad för att orda spillvatten i 
området. Det är dessutom en vanlig lösning som finns på flera ställen i Barkarby-
Skälby. Planbeskrivningen har reviderats med information om ledningar. 
 
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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