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  2020-06-05 
 

Kommunstyrelsen                          
 
 
Dnr Kst 2020/223 

Planuppdrag för fastigheten Skälby 3:767, Vårdkasevägen 41, Järfälla 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheterna att upprätta förslag till en 
ny detaljplan för fastigheten Skälby 3:767. 
2. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten 
Skälby 3:767. 
3. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns som förstudie för 
detaljplanearbetet. 
 
Ärendet i korthet 

Begäran om planbesked har inkommit från fastighetsägare på adress Vårdkasevägen 
41, fastigheten Skälby 3:767. Fastighetsägarens önskemål är att kunna avstycka sin 
tomt och att möjliggöra för två fastigheter, varav en ny, om minst 730 kvm. Syftet 
med planuppdraget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med 
ett nytt bostadshus. Detaljplanearbetet bedöms kunna handläggas med begränsat 
förfarande, vilket innebär att granskning krävs enbart om förslaget ändras väsentligt 
efter samråd. 
 
Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 
 
Bakgrund 

Fastighetsägaren till Skälby 3:767, Vårdkasevägen 41 har den 12 maj 2020 inkommit 
med ansökan om planbesked för att möjliggöra avstyckning av sin tomt och därmed 
möjliggöra för totalt två nya fastigheter, varav en ny, om minst 730 kvm. 
Sammanlagt önskar fastighetsägaren utöka byggrätten från 10% till 25%. Liknande 
detaljplaner har gjorts i området under 2000-talet för fastigheterna på Flintvägen 17 
(Skälby 3:817) samt Vårdkasevägen 18 (Skälby 3:822) och 20 (Skälby 3:823). 
 
För området gäller byggnadsplan fastställd 1944-05-13 som medger bostadsändamål. 
Enligt planbestämmelserna får tomter inte göras mindre än 1000 kvm och högst en 
tiondel av tomten får bebyggas.  
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Fastigheten Skälby 3:767 har en areal på 1588 kvm vilket betyder att de två nya 
fastighetsstorlekarna kan bli cirka 730-760 kvm. Marken inom fastigheten är relativt 
plan och består av enplansvilla  om 125 kvm och ett gästhus om 61 kvm.  
 
Fastighetsägaren avser att riva gästhuset och ersätta med enbostadshus. Förslaget 
innebär att tomten där huvudbyggnaden står blir cirka 730 kvm och den avstyckande 
delen blir cirka 760 kvm. De återstående, ungefär 96 kvadratmetrarna avses för skaft. 
Ett nytt bostadshus om cirka 130 kvm uppförs på den avstyckande delen. Avståndet 
till grannfastigheterna blir cirka 5-6 meter.  
 
Snett mittemot aktuell fastighet, längs med Vårdkasevägen ligger Skälbyskolan och 
skolans fotbollsplan. 

 
Orienteringskarta med planområdet markerat. Fastigheten ligger i Skälby. 
 
Analys 

Fastigheten är belägen i Skälby som i översiktsplanen Järfälla – nu till 2030 (antagen 
2014) är utpekat som ett område som ska ha bibehållen karaktär. I dessa områden bör 
till exempel storlek på tomt och byggnad vara lik kringliggande fastigheter och den 
gröna karaktären bevaras. Området består främst av en- och tvåplansvillor i 
varierande ålder.  
 
Marken inom fastigheten är relativt plan vilket underlättar tillgängligheten, 
utformning av nytt bostadshus samt dagvattenhantering. En behovsbedömning får 
avgöra vilka eventuella utredningar som behöver göras. En skaftväg till den nya 
fastigheten bedöms kunna läggas vid fastighetens norra gräns. Skaftvägen in till ny 
fastighet bör utformas på ett genomtänkt sätt så att huvudbyggnaden blir tillgänglig.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att fastigheterna Skälby 3:767 har 
goda förutsättningar att avstyckas baserat på fastighetens storlek, topografi samt 
användbarhet. Omgivningen bedöms inte påverkas negativt av förslaget, områdets 
karaktär bibehålls och trafiksituationen väntas bli oförändrad. En mer begränsad 
bebyggelseutveckling i området är motiverad på grund av det mindre centrala läget 
och den begränsade tillgången till kollektivtrafik. Vid komplettering i områden med 
bibehållen karaktär ska kraven på allmän lämplighet vara fyllda, t ex vad gäller 
kommunala vatten- och avloppsledningar och gator. Projektet bedöms ha liten 
kommunal påverkan eftersom det går att genomföra utan större påverkan på 
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kommunal mark eller infrastruktur. Sammantaget bedöms förslaget gå i linje med 
Järfällas översiktsplan. 

 
Ortofoto över det föreslagna planområdet bestående av fastigheten Skälby 3:767. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Barn bedöms inte påverkas av föreslagen avstyckning. 
 
Företagskonsekvensanalys 

Planförslaget möjliggör byggrätter för bostäder och kommer inte påverka det lokala 
näringslivet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen samt de utredningar som tas fram under 
planprocessen bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren är informerad om att 
kostnaden regleras genom ett plankostnadsavtal mellan samhällsbyggnadsavdel-
ningen och fastighetsägaren. 
 
Eventuella anpassningar av området till intilliggande allmän platsmark och behov av 
åtgärder i anslutning till området bekostas av fastighetsägaren. 
 

Slutsatser 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planutskottet får i uppdrag att påbörja ett 
planarbete för att möjliggöra föreslagen avstyckning av fastigheten Skälby 3:767 
inom detaljplanens bestämmelser. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed 
också att kommunen lämnar positivt planbesked till sökanden samt att godkänna 
tjänsteskrivelsen som förstudie till detaljplanearbetet. 
 
 
Johan Bergman 
Tillförordnad kommundirektör  Emelie Grind  

Samhällsbyggnadsdirektör 
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