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Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planförslaget innebär att avstyckning av två fastigheter möjliggörs samt att ett nytt 
enbostadshus kan anläggas på respektive styckningslott.  
 
Hur samrådet bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 24 september – 15 oktober 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 4 yttranden inkommit, inga yttranden har inkommit från boende.     
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Länsstyrelsen 2020-10-15 
- Lantmäteriet 2020-10-12 
- Tekniska nämnden 2020-10-14 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-13 
 
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 
 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har 
att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL under förutsättning att synpunkterna på 
miljökvalitetsnormer för vatten beaktas. 
Om dessa 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. 
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa 
skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller 
komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  
I en detaljplan behöver det alltid framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits 
och kommunen behöver visa att planen inte medverkar till att miljökvalitetsnormerna 
överträds, detta ska göras i alla detaljplaner. En plan kan dock inte ensam säkerställa att 
en miljökvalitetsnorm klaras, men den kan, oavsett storlek och omfattning, vara ett av 
flera medel att förhindra att normerna överträds.  
Länsstyrelsen kan från underlaget i befintliga handlingar inte bedöma om den föreslagna 
reningen är tillräcklig inom planområdet för att möta miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
Bällstaån. 
 
För takdagvatten som ska ledas till fördröjningsmagasin hänvisar kommunen till ett 
bifogat dokument med beräkning av nödvändig magasinvolym. Till granskningen 
behöver kommunen visa hur den beräkningen är framtagen eller var den kommer ifrån. 
Det framgår inte heller av dokumentet hur den reducerade arean är bestämd eller vilken 
tillåten avtappning som är bestämd och varför, detta behöver förtydligas. För de 
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hårdgjorda markytorna som står för en större del av föroreningsbelastningen föreslås 
infiltration i grönytor som omhändertar dagvattnet. Planhandlingarna behöver 
kompletteras med information om hur stora ytor som behövs för att reningen från dessa 
ytor ska bli effektiv samt en motivering kring att reningen blir tillräcklig.  
Inför granskning behöver kommunen i planbeskrivnigen förtydliga dagvattenhanteringen 
och relatera den till den problematik som finns i Bällstaån. 
 
Undersökning  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Ett dokument som redovisar kommunens beräkningar för dagvatten har skapats. 
Planhandlingarna har uppdaterats. 
 
Lantmäteriet 
Fastigheten Barsbro 6:15 är bildad genom avsöndring, en privat form av 
fastighetsbildning som tidigare var tillåten och som resulterade i något som idag 
benämns icke lagligen bestämda (se 1 kap. 4 § jordabalken och Lantmäteriets 
Handbok FBL, avsnittet om fastighetsgränser i 14 kap.). Lantmäteriets erfarenhet av 
avsöndrade fastigheter är att gränserna för dem ofta är oklara och behöver 
bestämmas i samband med fastighetsbildning för bostadsändamål, något som gör 
förrättningen hos Lantmäteriet dyrare än om bestämning inte behöver göras. 
Eventuella kostnader för berörda parter är enligt Lantmäteriet viktiga konsekvenser 
av en detaljplans laga kraftvinnande och genomförande som måste redovisas enligt 4 
kap. 33 § tredje stycket plan- och bygglagen. 
 
Av samma anledning som i stycket ovan måste det framgå ifall några kostnader för 
gator eller anslutning till va-systemet eller dylikt kommer att behöva erläggas av 
berörda fastighetsägare vid genomförande av planförslaget. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att fastigheten är bildad 
genom avsöndring och att det kan innebära att förrättningen hos Lantmäteriet blir 
dyrare. Information om gatukostnader och anslutningskostnader till va-systemet har 
lagts till i planbeskrivningen.  
 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden vill framföra att det i detaljplanen med fördel kan preciseras hur 
och var in- och utfarterna kommer att placeras. Nämnden vill vidare tillägga att in-
och utfarterna bör placeras på avstånd från korsningarna.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar tekniska nämndens yttrande. Information om 
var in- och utfart föreslås har lagts till i plankartan, dock är det möjligt att placera 
utfarten på ett andra ställen än vad som föreslås.  
 
Bygg- och miljönämnden 
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1. Plankarta med bestämmelser 
Marken för den nya fastigheten är kraftigt kuperad och lutar ner mot Fågelvägen 
och en skaftväg. Men tanke på den begränsade byggrätten och prickmarken 
som löper längs med fastighetsgränsen anser vi att den nya fastigheten 
kommer att bli svår att bebygga på ett ändamålsenligt sätt. Det kan bli svårt 
att placera och utforma en ny huvudbyggnad på marken med hänsyn till naturvärdena 
på platsen. Av planbeskrivningen framgår att om byggnaden placeras 
i det sydöstra hörnet av tomten, där marken planar ut kan tillgänglighetskraven 
uppfyllas. Vi ser att det finns en risk att marknivåerna kommer att 
behöva ändras kraftigt för att till exempel ordna med parkering. 
 
Största tillåtna byggnadsarea är 15 procent av fastigheternas tomtarea vilket 
innebär byggrätter om 105-129 kvm beroende på hur stora fastigheterna blir. 
I och med att stamfastigheten är bebyggd med ett enbostadshus strax under 
given byggrätt kommer det inte att finnas möjlighet att uppföra en 
komplementbyggnad såsom ett garage eller en carport. Även för den nytillkommande 
fastigheten kommer det i princip att saknas byggrätt för komplementbyggnad. 
En sådan typ av byggnad kommer sannolikt att efterfrågas. Bygglovbefriade 
åtgärder ger ingen garanterad ”byggrätt”. 
 
Det befintliga enbostadshuset har, enligt ritningar i tidigare bygglov en byggnadsarea 
om 93 kvm. På flygfoton syns ett tak på byggnadens nordvästra 
sida. Det behöver säkras att den föreslagna byggrätten för den befintliga bebyggelsen 
inte överskrids. 
 
Det finns ingen bestämmelse som reglerar antal bostäder per fastighet. 
 
I planbestämmelserna/plankartan bör det framgå att ”Bostäder och uteplatser 
ska utformas så att riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader innehålls.” 
 
2. Buller, bullerutredning 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader måste uppfyllas för 
planerade bostäder. Enligt inkommen planbeskrivning framgår att planområdet inte 
anses vara utsatt för trafik- eller verksamhetsbuller. Vid en jämförelse med 
kommunens bullerutredning avseende ekvivalent ljudnivå från kommunala vägar 
från 2016 framgår dock att det kan finnas en risk för att riktvärden för trafikbuller 
riskerar att överskridas vid planerad byggnation inom planområdet, i synnerhet om 
bebyggelse sker i den sydostliga delen av fastigheten i anslutning till Fågelvägen.  
 
Det är viktigt att boende kan använda sina tomter utan att störas av trafikbuller. 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad. 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal 
ljudnivå gäller vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Det bör framgå i planbeskrivningen hur bostäder och uteplatser utformas så att 
riktvärden enligt trafikbullerförordningen inte överskrids. 
 
3. Dagvatten 
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Med rekommenderad dagvattenhantering renas och fördröjs dagvattnet nära källan. 
Detaljplanen anses inte försämra möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten och Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering uppfylls. 
Enligt den skyfallskartering som utförts framkommer att det finns risk för 
översvämning vid ett klimatanpassat hundraårsregn i den östra delen av planområdet, 
dock endast där marken är obebyggd. Varken den befintliga bebyggelsen eller den 
framtida bebyggelsen bedöms vara i fara. Prickmark har lagts på ytor som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. 
 
4. Radon 
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 berget. Radonsänkande åtgärder kan 
komma att behövas vid nybyggnation. Nämnden anser att en radonutredning behöver 
utföras och åtgärder säkras som planbestämmelse. 
 
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: 
En bestämmelse som reglerar höjd och mellanrum för stödmurar har lagts till för att se 
till att eventuella förändringar av marknivåerna terrasseras. 
Byggrätten har ökats, därmed säkerställs att den föreslagna byggrätten för den 
befintliga bebyggelsen inte redan överskrids. 
Bestämmelse som reglerar antal lägenheter per fastighet har lagts till. 
I planbeskrivningen har text lagts till om att bostäder och uteplatser ska utformas så 
att riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
innehålls. 
Nockhöjden för den befintliga byggnaden har höjts då nuvarande nockhöjd är osäker. 
Minsta takvinkeln har sänkts till 15 grader för att ta höjd för eventuella avvikelser 
från bygglovsritningarna för den befintliga bebyggelsen.  
 
Bullervärdena för bostäder riskeras inte att överskridas enligt kommunens 
bullerutredning avseende ekvivalent ljudnivå från kommunala vägar från 2016. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns mycket plats inom planområdet 
där det går att anlägga uteplats så att bullervärdena för uteplatser inte överskrids. 
 
Radonutredning kommer inte att utföras i detaljplaneskedet eftersom det finns 
radonsänkande metoder som kan lösa eventuella problem med radon, det är alltså 
inget som omöjliggör för bostadsbebyggelse. 
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Sammanfattning av kommunstyrelseförvaltningens sammanvägda 
ställningstagande  
Dagvattenhanteringen har setts över och beräkningar har tydliggjorts i ett separat 
dokument.  
Bestämmelser som reglerar byggrätt och utformning har ändrats.  
Trafikbuller och radon anses inte vara ett problem som behöver utredas ytterligare.  
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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