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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
En ny detaljplan har tagits fram för del av Höstvägen och Backvägen. Syftet är att 
upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra avstyckning samt uppförande av ett nytt 
enbostadshus på respektive styckningslott. 
 
Hur granskningen gått till 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 27 maj – 10 juni 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  

 
2020-08-18  

http://www.jarfalla.se/
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Under granskningen har 7 yttranden inkommit varav två yttranden är från boende. 
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2020-06-05 
- Lantmäteriet 2020-06-09 
- E.ON 2020-06-01 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-06-10  
- Tekniska nämnden 2020-06-10 
- Boende 1 2020-05-28 
- Boende 2 2020-06-09 
 
 
Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 
tillgängliga hos planenheten, samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Statliga och regionala myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen har mottagit detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, 
fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10 för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, med standardförfarande. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra avstyckning och uppförande av ett nytt enbostadshus på respektive 
styckningslott. 
  
Länsstyrelsen har ingenting att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar Länsstyrelsens yttrande. 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-05-26) har följande 
noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Förfarandet av fastighetsreglering som är avsedd att ske mellan fastigheterna 24:10 
och 24:15 behövs beskrivas mer utförligt i planbeskrivningen. Utformningen av 
styckningslotten på 175 kvm som är tänkt att avstyckas från Jakobsberg 24:10 bör 
förklaras då det kan tolkas som att styckningslotten är avsedd att bli en självständig 
bostadsfastighet, vilket Lantmäteriet bedömer högst olämpligt ur 
fastighetsbildningssynpunkt. 
Delar av planen som bör förbättras.  
 
Användning av begreppet ”tomt” 
I planförslaget har vissa planbestämmelser relaterats till begreppet "tomt". 
Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte 
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är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna 
ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet 
tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet 
är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och 
ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 
fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att 
definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet 
är därför ofta att föredra i planbestämmelser. 
 
Information 
2020-06-09 diskuterades planförslaget i telefon med Erik Blomquist. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
 
Planhandlingarna har ändrats så att begreppet fastighet används istället för tomt. 
Planbeskrivningen har ändrats så att den tilltänkta fastighetsregleringen mellan 
fastigheterna 24:10 och 24:15 beskrivs mer utförligt. 
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
1. Plankarta med bestämmelser 
Byggrätten e1 ger en total byggrätt om 95 kvm BYA för fastigheten. Byggrätten är 
ytterst begränsad och ger inget utrymme för att uppföra en komplementbyggnad, t ex 
ett garage eller carport. En sådan typ av byggnad kommer sannolikt att efterfrågas. I 
jämförelse med andra fastigheter i närområdet är dessa bebyggda med 
huvudbyggnader om cirka 100 kvm plus komplementbyggnader såsom garage. 
 
Stamfastigheten får en byggnadsarea som motsvarar befintlig bebyggelse. Det 
framgår inte hur mycket som faktiskt är bebyggt då det framgår att fastigheterna är 
bebyggda med t ex ”cirka 185 kvm”. Det behöver säkerställas att fastigheterna inte 
blir planstridiga med de föreslagna byggrätterna. 
 
För e3 saknas bestämmelser för komplementbyggnader. Det finns således ingen 
begränsning gällande storlek, våningsantal, placering etc. En reglering av 
komplementbyggnader bör därför läggas till. 
 
2. Planbeskrivning 
På sidan 3 står det att planförslaget möjliggör en fastighetsreglering mellan 
Jakobsberg 24:1 och Jakobsberg 24:15. Det ska stå Jakobsberg 24:10. 
 
På sidan 4 står det att ”planområdet omfattas av två privata fastighetsägare, en till 
fastigheten Jakobsberg 24:1 och en till fastigheten Jakobsberg 24:10”. Det är två 
fastighetsägare för respektive fastighet. 
 
På sidan 8 i redogörelsen för befintlig bebyggelse på Jakobsberg 24:1 nämns att det 
finns en tillbyggnad på huvudbyggnaden som ”saknar bygglov men åtgärden är 
preskriberad sedan det inte har gått att bevisa att det har förflutit mindre än tio år 
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från överträdelsen”. Det stämmer inte att tillbyggnaden är olovligt uppförd då den 
finns med i givet bygglov från 2001 där den benämns som altan/tak. Av flygfoton 
syns att byggnadsdelen uppfördes i samband med nybyggnationen. Den har dock 
byggts till och delvis glasats in sedan dess utan bygglov. Den nu föreslagna 
byggrätten som är mindre än vad fastigheten är bebyggd med innebär att 
utgångsläget blir planstridigt vilket innebär att bygglov inte kan beviljas även om 
åtgärden som ansökan avser är planenlig. 
 
3. Buller 
Av samrådsredogörelsen framgår att det går att ordna huvudbyggnad så att den 
skärmar av buller och möjliggör en uteplats där riktvärden, enligt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, inte överskrids. Nämnden vill 
påtala att bulleravskärmnings bullerdämpande förmåga bestäms av ett flertal faktorer 
såsom höjd, täthet, tjocklek och placering. En avskärmning behöver således utformas 
korrekt för att få en bullerdämpande effekt. Det bör säkerställas att de boende får 
tillgång till en uteplats där riktvärdet om 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids. 
 
4. Tidigare verksamheter 
På fastigheten Jakobsberg 24:1 har det funnits en tandläkarmottagning. Det kan 
finnas kvicksilver i avloppsrören. Avloppsrören ska i ett senare skede hanteras som 
ett farligt avfall. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Plankarta 
Byggrätten e1 är något mindre än vanligt eftersom fastigheten är något mindre än 
omgivande fastigheter. 
Den befintliga byggnadens storlek på Jakobsberg 24:1 har setts över och reviderats 
Planbestämmelsen e3 har redigerats. 
 
Planbeskrivning 
Sidan 3 i planbeskrivningen har ändrats så att det står Jakobsberg 24:10. 
Markägoförhållandet har ändrats. 
Information om storlek på befintlig byggnad på Jakobsberg 24:1 har redigerats så att 
det framgår att en del av tillbyggnaden saknar bygglov och inte hela tillbyggnaden. 
Information om att avloppsrören ska hanteras som farligt avfall har lagts till i 
planbeskrivningen. 
 
Den ekvivalenta bullernivån inom planområdet är mellan 55 och 50 dBA närmast 
gatan och mellan 50 och 45 dBA på den större delen av fastigheten. Den maximala 
bullernivån ligger på 70 dBA närmast gatan. Det bedöms därför inte vara nödvändigt 
att säkerställa i planhandlingarna att en uteplats med riktvärdet om 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas. 
 
Tekniska nämnden 
För kännedom kommer tekniska nämnden inte inkomma med några synpunkter 
gällande granskningen av detaljplaneförslaget för Höstvägen och Backvägen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar Tekniska nämndens yttrande. 
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Övriga remissinstanser 
 
E.ON 
E.ON Värme i Stockholm har inget att erinra då vi inte har några fjärrvärmeledningar 
i området som berörs av aktuella planer. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar EON:s yttrande. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
 
Boende 1 
I planbeskrivningen sid 13 beskrivs i vänstra bilden hur fastighet 24:1 ser ut idag. 
Bilden till höger ger alternativ ett till styckning och bilden på sida 14 ger alternativ 
två.  
 
Vi önskar att alternativ två dvs bilden på sid 14 kommer att användas för styckning 
av fastighet 24:1.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Detaljplanen möjliggör avstyckning av fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10. 
Detaljplanen föreslår dock endast hur fastigheterna kan avstyckas. Det kan finnas fler 
sätt att avstycka fastigheterna. Avstyckning utförs ej genom att detaljplanen vinner 
laga kraft. Det är lantmäterimyndigheten som utför avstyckningen. Önskemål hur 
fastigheten ska avstyckas ska fastighetsägaren framföra till lantmätaren som ska 
utföra fastighetsregleringen.  
 
Boende 2 
 
Vi tror att beteckningarna på kommunens hemsida har blivit fel - de har kastats om: 
Där står det att "Höstvägen 6" är lika med "Jakobsberg 24:1" och  "Backvägen 7" är 
lika med  "Jakobsberg 24:10". Detta är alltså fel om man tittar på plankartan. 
För att det inte ska bli något missförstånd: Dessa synpunkter i detta mejl avser 
fastigheten som gränsar till Backvägen och Novembervägen, och som enligt 
plankartan har beteckningen 24:1. 
  
Vårt nuvarande ställningstagande: 
Vi motsätter oss fortfarande planerna på att upphäva gällande tomtindelning samt att 
avstycka och bebygga fastigheten Jakobsberg 24:1 (kallad ”Backvägen” i 
detaljplanen) med bostadshus. 
Anledningarna är två: Dels på grund av översvämningsrisken i vårt hus, dels att den 
planerade och avstyckade fastigheten leder till en överexploatering av området. 
  
Det här är våra tre (3) argument för att vi motsätter oss:  
Argument 1. 
Enligt kommunens utredning ska dagvatten vid det nya huset föras ut på grönyta. Vi 
hävdar att detta inte löser problemet eftersom inget hindrar att grönyta görs om till 
hårdyta. Vem kontrollerar att det är grönyta efter 1, 2, 3, 5, 10, år, etcetera? 
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Om grönyta görs om till hårdyta kommer det att märkas den dag vi får ytterligare en 
översvämning i vårt hus, och då är det för sent.  
Argument 2. 
Enligt kommunens utredning ska det inte föreligga någon risk för översvämning i det 
här området. Och eftersom vår fastighet ligger inom detta område så måste slutsatsen 
bli att det inte föreligger någon risk för översvämning i vårt hus. 
Vi vill då påpeka, att i vår första skrivelse (i granskningsförfarandet) så beskrev vi 
att vi har haft en svår översvämning i vårt hus i augusti 2001. Dessutom har det varit 
nära ögat vi andra tillfällen, se kopian av den första skrivelsen 
(i granskningsförfarandet) nedan. Eftersom det de facto har varit översvämning i vårt 
hus, och flera risktillfällen, och att risken definitivt inte har minskat, så måste 
slutsatsen i kommunens utredning - att det inte föreligger någon risk för 
översvämning - vara fel! 
Argument 3. 
Överexploatering. Vi noterar och stödjer Tekniska kontorets allmänna synpunkter 
om överexploatering. 
Specifikt gäller det risken för översvämning: Området runt Novembervägen, där vi 
har vår fastighet, klarar inte av ytterligare exploatering då brunnar på gatan inte är 
dimensionerade för det. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar Boende 2:s yttrande och ska korrigera 
hemsidan så att det framgår tydligare vilken adress som hör till respektive 
fastighetsbeteckning. 
 
I plankartan är det reglerat att takvattnet ska ledas till genomsläpplig yta. Eftersom 
det regleras i plankartan säkerställs det att genomsläppliga ytor måste finnas. Det är 
ingen rekommendation, utan ett krav.  
 
Dagvattenutredningen avser planområdet och inte närområdet. Inom planområdet 
finns det inga större risker för översvämning. Dagvattenutredningen har uppdaterats 
och visar att kommunens krav på avrinning uppfylls samt att krav på 
miljökvalitetsnormer uppfylls. Den uppdaterade dagvattenutredningen har resulterat i 
att plankartan har uppdaterats. Ytan för infiltration av takvatten har ökats från 55 
kvm till 65 kvm. 
 
Tekniska nämnden, som är sakkunniga inom området dagvattenhantering och 
hantering av översvämningar, har inte yttrat att fastigheten blir överexploaterad. 
Däremot har bygg-och miljöförvaltningen yttrat sig om att bestämmelsen som 
reglerar byggrätt i deras samrådsyttrande gör fastigheten Jakobsberg 24:1 
överexploaterad. Denna bestämmelse har ändrats.  
 
 
Malin Danielsson   
Planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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