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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 samrådet bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 27 november – 18 december 
2020. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens webbplats 
www.jarfalla.se, hos kommunens servicecenter,  Riddarplatsen 6 i samt på 
kommunens hemsida.  
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Inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsavdelningens 
ställningstagande  
 
Under samrådet har fyra yttranden inkommit, inga yttranden har inkommit från 
boende.     
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2020-12-08 
- Lantmäteriet 2020-12-16 
- Tekniska nämnden 2020-12-16 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-12-17 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
 
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 
För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § 
PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar länsstyrelsens yttrande. 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet vill uppmärksamma att Björkeby 1:68 är bildad genom avsöndring, 
vilket är en gammal privat jorddelningsform som innebär att gränserna inte är 
lagligen bestämda, vilket kan innebära att fastighetsgränserna kan vara oklara. Detta 
bör nämnas i planen. 
 
Björkeby 1:68 belastas av ett servitut med ändamål villa och årlig avgäld (akt 01-
IM5-38/5658.1) som bör nämnas i planen och hur det ska hanteras vid en eventuell 
framtida förrättning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att fastigheten är bildad 
genom avsöndring samt att den belastas av ett servitut. 
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Tekniska nämnden 
Barnrättsperspektiv  
Förtätningar av detta slag innebär att utrymmet för barn kan minska, då allt fler 
fastigheter styckas i mindre tomter som blir bebyggda i större grad och att de 
allmänna ytor som finns delas av fler. I detta fall kan det uppvägas av en planerad 
närlek av typen naturlek, i grönområdet omedelbart norr om fastigheten.  
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Förvaltning och skötsel 
En förtätning gör att omkringliggande gatunät, lekplatser, park- och naturmark etc. 
nyttjas i högre grad. I förlängningen kan detta medföra högre slitage och högre 
kostnader för förvaltning och skötsel. 
 
Naturvärden 
På tomten finns det några mogna tallar och en storvuxen gran. Tallarna kan med 
fördel sparas. Generellt tas äldre större träd ner vid en förtätning. Äldre större träd 
har dock betydelse för det lokala mikroklimatet och varje förtätningsprojekt bidrar 
till färre stora träd som är en kolsänka i klimatsammanhang, mindre beskuggning och 
mindre vattenupptag lokalt. 
Om tallarna (eller granen) bedöms vara över 200 år gamla är de särskilt skyddsvärda 
och kräver samråd med tillsynsmyndighet innan åtgärd, vilket framgår enligt utdrag 
från Naturvårdsverket.se: ”En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken”. 
 
Dagvatten 
Dagvattenlösningar i marken kan vara svåra att få till. Detta på grund av att området 
till stor del består av urberg. Det är därför bra om man hittar öppna lösningar.  
  
Höjderna i området visar på kraftig lutning mot fastigheter söder om planen.  Det är 
därför viktigt att få med lösningar som ser till att vattnet inte rinner ned till 
grannfastigheterna. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planförslaget reglerar fastighetsstorlek och byggrätt bland annat för att säkerställa 
att det finns tillräckligt med yta för lek och fritid inom kvartersmark.  
Planförslaget innebär att en tillkommande villa möjliggörs i området och anses 
därmed inte påverka området nämnvärt vad gäller slitage och förvaltningskostnader. 
Planbeskrivningen har kompletterats där det framgår att öppna lösningar bör 
eftersträvas. Planområdet består av en villafastighet och betraktas inte som en 
naturmiljö då det idag inte finns några kända naturvärden på platsen. Detaljplanen 
anses inte ändra karaktären på området.  
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Plankarta med bestämmelser 
Linjen som visar planområdesgränsen överensstämmer inte mellan kartan och 
legenden. I legenden är linjen heldragen, men inte på plankartan. 
 
Linjerna på kartan som visar byggnader på fastigheten och på omkringliggande 
fastigheter är delvis svarta, delvis ljusgråa. På aktuell fastighet är det 
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svårt att uppfatta den befintliga byggnaden eftersom bara halva är markerad 
med svarta linjer. På kartan finns gråa bokstäver som t ex visar högspänning, 
spillvatten och tele. Dessa bokstäver ger kartan ett rörigt intryck och bör tas 
bort. 
 
Den korsprickade marken får bebyggas med komplementbyggnader. Eftersom 
det saknas bestämmelser som reglerar minsta avstånd till tomtgräns är 
det möjligt att sammanbygga komplementbyggnader över tomtgränsen. 
 
På grannfastigheten Björkeby 1:69 står ett av bostadshusen endast 1,5 meter 
från tomtgränsen till aktuell fastighet. Det innebär att avståndet mellan denna 
byggnad och en ny huvudbyggnad på styckningslotten kan bli sex meter. 
Skyddsavståndet mellan småhus på minst åtta meter kan därmed komma att 
underskridas. Det kommer i så fall att ställas högre krav på byggnadens 
brandavskiljande konstruktion. 
 
Sättet att skriva kvadratmeter/kvm samt inte/ej är inte konsekvent. 
 
Planbeskrivningen 
På sidan fyra i planbeskrivningen under rubriken gällande detaljplaner står 
det att planen berör eller tangerar områden med gällande planer D 2018-03- 
19 Förslag till styckningsplan för del av Skälby samt stora Björkeby 1927-04- 
12. Avstyckningsplanen som nämns är upphävd och ska därför inte stå med. 
Den aktuella fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. 
 
Den föreslagna byggrätten för den befintliga fastigheten är 185 kvm. Det 
framgår av beskrivningen att fastigheten är bebyggd med 181 kvm samt utöver 
det har en altan om 19 kvm. Vilken typ av altan eller om altanen utgör 
2020-12-17 2 (2) byggnadsarea framgår inte. Den befintliga byggnadsarean behöver 
säkerställas så byggrätten inte överskrids. Om altanen är låg och därmed inte utgör 
byggnadsarea behöver uppgifter om altanen inte finnas med i beskrivningen. 
 
Dagvatten 
I planhandlingarna föreslås lösningar för hur dagvatten ska renas och fördröjas så 
nära källan som möjligt. Den totala volymen dagvatten som ska magasineras är 2,5 
m3 per fastighet, 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. 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 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. 
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Radon 
Enligt en översiktlig kartläggning av gammastrålning av marken är planområdet 
utsatt för måttliga till höga nivåer av gammastrålning. Enligt tidigare kartläggningar 
inom influensområdet förekommer höga radonhalter i marken/berggrunden. 
Radonsänkande åtgärder kan därför komma att behövas vid nybyggnation. Nämnden 
anser att en radonutredning behöver utföras och åtgärder säkras som 
planbestämmelse om behov föreligger. Gränsvärdet för radongashalter i nya 
byggnader är 200 Bq/m3. 
För att kunna bedöma planförslaget mot bakgrund av det som nämns ovan vill miljö-
och bygglovsnämnden få möjlighet att yttra sig även i granskningsskedet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar miljö-och bygglovsnämnden yttrande. 
Radonutredning kommer inte att göras i samband med planarbetet då radon inte 
omöjliggör för bostadsbebyggelse. En utredning behöver göras i ett senare skede där 
radonsänkande åtgärder tas fram. 
I övrigt har kommunstyrelseförvaltningen gjort ändringar i plankartan och 
planbeskrivningen, se nedan. 
 
I plankartan har följande ändringar gjorts: 
Planområdeslinjen har reviderats så den inte är heldragen i legenden. 
Färgerna i grundkartan har ändrats 
Kvm används konsekvent 
 
I planbeskrivningen har följande ändringar gjorts: 
Information om att berörd fastighet inte har en detaljplan har lagts till. 
Byggrätten för den befintliga byggnaden har setts över och reviderats. 
Information om att det ställs högre krav på den brandavskiljande konstruktionen om 
byggnad placeras närmare än 8 meter har lagts till.  
 
Sammanfattning av kommunstyrelseförvaltningens sammanvägda 
ställningstagande  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med information fastighetsrättsliga frågor samt 
med information om att öppna dagvattenlösningar bör eftersträvas.  
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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