
    1 (4) 

Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 
Samhällsbyggnadsavdelning Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
 Telefon växel: 08-580 285 00 
 E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.se 
   

  

 
 Dnr Kst 2020/230
 GRANSKNINGSHANDLING 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Förslag till detaljplan för del av Fågelvägen, 
fastigheten Barsbro 6:15, i Järfälla kommun 
 
 
 
Innehåll 
Bakgrund 1 

Förslagets syfte och huvuddrag 1 
Hur granskningen gått till 1 

Inkomna synpunkter och kommunstyrelseförvaltningens ställningstagande 1 
Lantmäteriet 2 
Miljö- och bygglovsnämnden 2 
Medborgare 1 3 
Medborgare 2 3 

 
 
Bakgrund 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Barsbro 6:15. Syftet är att möjliggöra 
avstyckning samt möjliggöra ett nytt enbostadshus. 
 
Hur granskningen gått till 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 11 november – 2 december 
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  
 
Under granskningen har fyra yttranden inkommit varav två yttranden är från boende. 
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 
- Miljö- och bygglovsnämnden 2020-11-27 
- Lantmäteriet 2020-11-10 
- Medborgare 1 2020-11-12 
- Medborgare 2 2020-11-29 
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Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
- Länsstyrelsen 2020-12-01 
- Tekniska nämnden 2020-12-03 
 
Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna yttranden finns i sin helhet 
tillgängliga hos planenheten, samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Lantmäteriet 
 
Informationen om att fastigheten är bildad genom avsöndring och att 
fastighetsbestämning kan krävas får gärna framgå av genomförandedelen av 
planbeskrivningen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Föreslagen information har lagts till i kapitlet om genomförande. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
Plankarta med bestämmelser  

Marken för den nya fastigheten är kraftigt kuperad och lutar ner mot Fågelvägen och en 
skaftväg. Med tanke på den begränsade byggrätten och prickmarken som löper längs 
med fastighetsgränsen anser vi att den nya fastigheten kommer att bli svår att bebygga 
och nyttja på ett ändamålsenligt sätt. Det kan dessutom bli svårt att placera och utforma 
en ny huvudbyggnad på marken med hänsyn till naturvärdena på platsen. Markens 
naturliga förutsättningar med den kraftiga kuperingen mot Fågelvägen kommer att ställa 
stora krav på utformningen och placeringen av byggnader för att kunna utnyttja den 
givna byggrätten och tillgodose tillgängligheten. 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. Det ställs dessutom 
högre krav på byggaktören med dessa förutsättningar. Vår erfarenhet är att det ofta 
saknas den kompetensen och förståelsen hos byggaktören när det kommer till 
bygglovshanteringen. Detta medför även att byggnationen riskerar att bli dyrare.  

Dagvatten  

I planhandlingarna föreslås lösningar för hur dagvatten ska renas och fördröjas så nära 
källan som möjligt. Detaljplanen anses inte försämra möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten 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.  

Enligt den skyfallskartering som utförts framkommer att det finns risk för översvämning 
vid ett klimatanpassat hundraårsregn vid en lågpunkt i den östra delen av planområdet. 
Varken den befintliga bebyggelsen eller den framtida bebyggelsen bedöms vara i fara. Vi 
anser att det är av betydelse att den aktuella ytan även fortsättningsvis är fri från 
bebyggelse. I plankartan har prickmark lagts på ytor som riskerar att översvämmas vid 
skyfall för att säkerställa så att marken inte får förses med byggnad. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är möjligt att bebygga styckningslotten 
och nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.  
I planbeskrivningen har information lagts till om att byggnationen riskerar att bli 
dyrare än normalt samt att det kommer att ställas stora krav på utformningen och 
placeringen av byggnader för att kunna utnyttja den givna byggrätten och tillgodose 
tillgängligheten. 
Inga naturvärden har identifierats inom planområdet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar nämndens yttrande om översvämningsvatten och 
kommer fortsatt ha prickmark vid ytorna som riskerar att översvämmas för att säkerställa 
att marken inte får förses med byggnad. 
 
Medborgare 1 
 
Villkor för skydd mot insyn från nya byggrätter 
Vi har idag en väl avskärmad fastighet utan insyn. Är oroliga för att nya byggnader 
som ligger högre upp skall kunna titta ner på vår tomt och in i vårt hus. Det upplevs 
som inskränkande av frihet och sänker fastighetsvärdet på vår fastighet. Detta 
behöver beaktas och omhändertas i detaljplaneprocessen. 
  
Skydd av byggnad vid byggnation 
Vi har ett gammalt hus och är oroliga för skador som kan uppstå vid byggnation på 
nya fastigheten. Dessa kan uppstå vid alla typer av markarbeten och transporter. Som 
tex borrning, pålning eller sprängning. Hur säkerställs att vårt hus inte blir skadat 
eller att skador åtgärdas och ersätts? 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Det nya bostadshuset kommer vara lägre beläget och har lägre tillåten nockhöjd än 
den befintliga byggnaden på fastighet Barsbro 6:15. Mellan er fastighet och Barsbro 
6:15 finns det en skaftväg vilket betyder att huvudbyggnad som närmast kan placeras 
8,5 meter från er fastighet. Insynen väntas därmed inte förändras nämnvärt. 
Vid byggnation ska nödvändiga säkerhetsåtgärder tas för att omgivande bebyggelse 
inte ska komma till skada. 
 
Medborgare 2 
 
Den planerade avstyckningen och uppförande av nytt enbostadshus kommer att 
påverka vår fastighet negativt. Det nya huset kommer att få direkt insyn på vår tomt 
och in i vårt hus. Det både stör oss som bor här idag och sänker värdet på vår 
fastighet.  Detta främst för att terrängen är brant lutande med ett nytt hus rakt ovanför 
vårt hus. Det är omöjligt för oss att skyddas från insyn. Vidare kan ett nytt hus 
skymma vår möjlighet att få in sol på vår tomt, vilket skulle ge en försämring av 
livskvaliteten för oss.  
  
Vi anser därför att planen inte skall beviljas. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
Det nya bostadshuset kommer vara lägre beläget och har lägre tillåten nockhöjd än 
den befintliga byggnaden på fastighet Barsbro 6:15. Huset kommer att behöva 
anpassas till terrängen. Mellan er fastighet och Barsbro 6:15 finns det en skaftväg 
vilket betyder att huvudbyggnad som närmast kan placeras 8,5 meter från er 
fastighet. Insynen väntas därmed inte förändras nämnvärt. 
 
Idag finns det många träd inom planområdet som är betydligt högre än den 
tillkommande bebyggelsens tillåtna nockhöjd. Eftersom några träd behöver tas ner 
vid byggnation förväntas möjligheterna för att få in sol på er tomt förbättras snarare 
än försämras. 
 
 
Anders Berg   
Tillförordnad planchef Erik Blomquist 
  Planarkitekt 
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