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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2019-04-08 §43 planutskottet i uppdrag att upprätta ett förslag 
till detaljplan för att upphäva tomtindelning 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.  
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http://www.jarfalla.se/
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Inkomna synpunkter och 
samhällsbyggnadsavdelningens ställningstagande  
 
Under samrådet har 7 yttranden inkommit, varav 1 yttranden från sakägare och inga 
yttranden från boende.     
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2019-10-18 
- Lantmäteriet 2019-10-18 
- Kompetensförvaltningen. 2019-09-30 
- Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. 2019-10-17 
- Bygg- och miljöförvaltningen. 2019-10-21 
- Boende 1. 2019-10-12 
- Tekniska nämnden 2019-10-16 
 
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 
 
Länsstyrelsen bedömer att med föreslagen utformning av planen riskeras att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. Länsstyrelsen vill att 
kommunen tydliggör huruvida planen bedöms påverka miljökvalitetsnorm för vatten 
samt underlaget till den bedömningen. Om detta 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. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
I planbeskrivningen (sidan 8) framgår att det finns goda förutsättningar för lokal 
infiltration av vatten eftersom bebyggelse högst får uppta en fjärdedel av tomtens 
storlek. Länsstyrelse anser att detta inte tillräckligt väl beskriver om kommunen 
anser att planförslaget följer icke-försämringskravet vid byggnation inom 
Bällstaåns avrinningsområde. Kommunen behöver i planbeskrivningen tydliggöra 
ställningstagandet gällande detta och vad som ligger till grund för bedömningen. 
Om det krävs åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna behöver dessa 
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säkerställas, exempelvis genom reglering av hårdgörandegrad i plankartan. 
Länsstyrelsen anser att kommunen i resonemanget kring infiltrationsmöjlighet 
kopplat till miljökvalitetsnorm för vatten bör ta hänsyn till de bygglovsbefriade 
åtgärder som anges i 9 kap. 4, 4 a och 4c §§§ PBL på 55 kvm som kan tillkomma 
per fastighet inom aktuell detaljplan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen.  
 
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 Jakobsberg 24:6 och 24:9 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.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
På plankartan finns en teckenförklaring till grundkartan där information finns om när 
grundkartan upprättades och vilket koordinatsystem som används. På plankartan 
finns alla fastighetsbeteckningar, inklusive Jakobsberg 24:6 och 24:9. Koordinater 
intill koordinatkryss och utskriftsformat har lagts till. Planarbetet har gått över till 
standardförfarande.  
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Kompetensförvaltningen 
Kompetensförvaltningen har inga synpunkter i ärendet. 
 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 
Förtätning av villaområden kan innebära att den gröna karaktären förvanskas eller 
går förlorad. Det är viktigt att slå vakt om den gröna karaktären ut mot gatan, även 
om andelen grönyta minskar kraftigt när tomterna exploateras. Det vore önskvärt att 
exempelvis häckar behålls eller återplanteras samt att den prickade förgårdsmarken 
förblir grön. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Ambitionen med detaljplanen är att bibehålla områdets karaktär och tillåta en 
försiktig utveckling. Enbostadshusens byggnadsarea regleras så att det finns 
utrymme för vegetation och vistelseytor. 
Det är möjligt att reglera att en yta ska vara genomsläpplig eller att den inte får 
hårdgöras, däremot är det svårare att genom en detaljplan säkerställa grönska. Det 
går genom utökat marklov att skydda värdefulla träd, men inte mycket mer än så.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 
Plankarta med bestämmelser 
Fastigheten Jakobsberg 24:1 blir överexploaterad med föreslagen bestämmelse. I och 
med den sydöstra tillbyggnaden på huvudbyggnaden kommer huvudbyggnaden vara 
för nära tomtgräns. Det kan även vara problem med avståndet från entré mot 
föreslagen avstyckning. Fastigheten kommer alltså vara planstridig. Ökas byggrätten 
till att omfatta även tillbyggnaden blir exploateringsgraden väldigt hög vilket inte 
rekommenderas.  
 
Föreslagen avstyckningstomt för Jakobsberg 24:10 är liten. Bestämmelse d2 bör 
ändras till d1. Byggrätten för komplementbyggnad för e3 bör minskas.  
I planbeskrivningen används ordet bygganmälan. Bygganmälan finns inte som 
begrepp sedan 2011 utan istället ska begreppet anmälan användas. 
 
Buller  
Enligt Järfälla kommuns bullerkartläggning är den ekvivalenta ljudnivån på stora 
delar av fastighet 24:1 och delar av fastighet 24:10 50-55 dBA. Riktvärden för buller 
på uteplats om 50 dBA riskerar därmed att överskridas. Det behöver säkerställas att 
uteplatser som uppfyller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader kan ordnas på fastigheterna.  
 
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: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar bygg- och miljöförvaltningens yttrande. 
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet som visar att dagvattnet kan 
hanteras inom den egna fastigheten. Varför huvudbyggnaden på Jakobsberg 24:1 
ligger nära fastighetsgräns förklaras i planbeskrivningen. 
 
För den föreslagna styckningslotten till 24:10 är det möjligt att skapa en fastighet om 
minst 700 kvm, detta skulle dock innebära att en uteplats och del av ett pooldäck 
behöver rivas. Med nuvarande fastighetsdragning tillåts dessa vara kvar och det finns 
även plats för att kunna sköta om dem inom fastigheten.  
 
Bestämmelsen om komplementbyggnad till e3 har tagits bort och planbeskrivningen 
har reviderats så att rätt begrepp används. Det går att ordna huvudbyggnad så att den 
skärmar av buller och möjliggör en uteplats där riktvärdena för buller inte överskrids. 
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Uppgifter om att byggnaden har innehållit en tandläkarmottagning har lagts till i 
planbeskrivningen.  
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden instämmer i stort vad som finns beskrivet i detaljplanen och har 
endast mindre kommentarer rörande sakinnehållet. 
 
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 lyfter även att det finns fördelar med att ta fram en 
dagvattenutredning, oavsett detaljplanens storlek. 
 
Avfallshantering 
Tekniska nämnden föreslår att ett avsnitt om avfallshantering förs in i 
planbeskrivningen. Nedan följer ett exempel på hur texten skulle kunna formuleras: 
 
"Avfallshanteringen inom planen ska ske i enlighet med kommunens 
renhållningsordning samt tillärnpningsanvisningar. 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: 
Föreslaget avsnitt om avfallshantering har lagts till i planbeskrivningen. En 
dagvattenutredning har gjorts. 
 
Övriga remissinstanser 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
 
Boende 1 
Vi motsätter oss planerna på att upphäva gällande tomtindelning samt att avstycka 
och bebygga fastigheten Jakobsberg 24:1 (kallad ”Backvägen” i detaljplanen) med 
bostadshus.  Anledningen till att vi motsätter oss är att risken för översvämning i vår 
fastighet, Novembervägen 4, är mycket stor. 
  
Under åren 1998-2019, det vill säga de åren vi har bott på Novembervägen, har 
hårdytorna i vårt närområde ökat i form av stenlagda altaner och asfalterade 
parkeringsplatser. Enligt detaljplaneförslaget som ärendet gäller kommer hårdytorna 
att ytterligare öka med drygt 200 kvadratmeter i form av byggandet av ett nytt hus, 
parkeringsplatser, altan, Attefallshus och Friggebod. Då drivs vattnet ut i gatan och 
ner mot vår fastighet som ligger lägre än de andra fastigheterna i området. Från 
detaljplanen ser vi inga åtgärder för att avleda dessa vattenmängder.  
Kommunen skriver att planområdet inte bedöms vara drabbat av översvämning ens 
vid 100-årsregn. Vi anser denna bedömning inte är baserad på alla relevanta faktorer, 
inklusive topografin och de hårda ytorna i området. Dessa har vid ett flertal tidigare 
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tillfällen orsakat översvämning i vår fastighet på Novembervägen 4. I augusti 2001 
drabbades vår fastighet av en stor översvämning i källarplanet på grund av att 
dagvattenbrunnarna saknade kapacitet för de häftiga skyfallen. Vid flera tillfällen 
därefter har vi riskerat att få översvämning i vårt hus, vilket vi själva åtgärdat akut 
genom att rensa brunnen på gatan från löv, kottar och is. Senast i mars 2018 
upptäckte vi samma kapacitetsbrist i dagvattenbrunnen på grund av väldigt snabb 
avsmältning av snö och is. Vi larmade själva kommunen som brände bort isen vid 
dagvattenbrunnarna. 
 
Översvämningen sommaren 2001 medförde ett halvårs renoveringsprojekt av 
källarvåningen till en kostnad av drygt 300 000 kr. Den händelsen har medfört att vi 
själva regelbundet sopar gata och trottoarer och håller dagvattenbrunnarna rena samt 
att vi leder om en del regn- och smältvatten till ett dike med dagvattenbrunn.  
Vår fastighet, Novembervägen 4, ligger i en sänka där tre gator sluttar ner mot 
dagvattenbrunnen utanför vår garageinfart. Garageinfarten i sig är en nedförsbacke 
från gatan till källarplanet i fastigheten. På vår egen garageinfart finns två 
dagvattenbrunnar som tillhör vår fastighet, men de har inte kapacitet för det vatten 
som rinner från gatan vid skyfall eller vid snabb snö- och issmältning.  
Vår uppfattning är att skyfallen blir successivt intensivare och inträffar oftare och 
mer oväntat på grund av den pågående klimatförändringen. Vi noterar att i 
kommunens förslag till detaljplan så nämns klimatförändringen – med ökad risk för 
översvämningar - överhuvudtaget inte.  
Vi anser att kommunens bedömning när det gäller ökade översvämningsrisker inte 
har beaktats. Sammanfattningsvis: Vi motsätter oss planerna på att upphäva gällande 
tomtindelning samt att avstycka och bebygga med bostadshus på fastigheten 
Jakobsberg 24:1 (kallad ”Backvägen” i detaljplanen) på grund av 
översvämningsrisken. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar detta inför det fortsatta planarbetet. En 
dagvattenutredning har gjorts för att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas inom 
fastigheterna. Planområdet riskeras inte att drabbas av översvämningar. 
 
Övriga, ej sakägare  
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter och 
samhällsbyggnadsavdelningens sammanvägda 
ställningstagande  
 
 
 
Malin Danielsson   
Planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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