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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
 
  2020-11-17 
 

Kommunstyrelsen                          
 

Dnr Kst 2020/230 
 

Detaljplan för det av Fågelvägen, fastigheten Barsbro 6:15, beslut om 
antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Detaljplan för del av Fågelvägen, fastigheten Barsbro 6:15 antas. 
 
Ärendet i korthet 

Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga 
med ett nytt enbostadshus. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detaljplanen antas. 
 
Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-17  
2. Planbeskrivning inför antagande för detaljplan för del av Fågelvägen, fastigheten 
Barsbro 6:15  
3. Plankarta inför antagande för detaljplan för del av Fågelvägen, fastigheten Barsbro 
6:15  
4. Granskningsutlåtande inför antagande för detaljplan för del av Fågelvägen, 
fastigheten Barsbro 6:15 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27 §70 planutskottet i uppdrag att upprätta ett förslag 
till detaljplan för att pröva om marken inom planområdet är lämplig att avstycka och 
bebygga med ett nytt enbostadshus. 
 
Analys 

Barsbro 6:15 kan avstyckas så att ytterligare en fastighet om minst 700 kvm 
tillkommer, detaljplanen ändrar därmed inte områdets karaktär. Det finns plats för 
parkering, huvudbyggnad och trädgård. Den ökade dagvattenavrinningen bedöms 
kunna hanteras inom planområdet. Den tillkommande byggrätten medger ett 
tvåvåningshus som på grund av topografin behöver byggas i suterräng.   
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Ortofoto över planområdet bestående av Barsbro 6:15. 

Fastigheten ligger inom området som enligt översiktsplanen Järfälla – nu till 2030 
(2014) ska ha en bibehållen karaktär. Omgivningen påverkas inte negativt av en 
eventuell avstyckning. Den tillkommande huvudbyggnaden måste byggas med ett 
avstånd till omgivande grannar om minst 4,5 meter. Trafiksituationen blir marginellt 
ändrad. Bebyggelseutveckling i området är motiverad på grund av det centrala läget 
och den goda tillgången till kollektivtrafik. Vid komplettering ska kraven på allmän 
lämplighet vara fyllda, t.ex. vad gäller kommunala vatten- och avloppsledningar och 
gator. Sammantaget bedöms förslaget gå i linje med Järfällas översiktsplan. 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av länsstyrelsen och tekniska nämnden i 
granskningen. Revideringar har gjorts efter miljö- och bygglovsnämndens och 
lantmäteriets granskningsyttrande.   
 

 
Fastigheten ligger i Barkarby, ca 650 meter från Barkarby station. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomars livsmiljö påverkas inte negativt av planförslaget. 
 
Företagskonsekvensanalys 

Planförslaget möjliggör byggrätter för ytterligare en villa och kommer inte påverka 
det lokala näringslivet negativt.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen samt de utredningar som har tagits fram 
under planprocessen har bekostats av fastighetsägaren till Barsbro 6:15. 
 
Eventuella anpassningar av området till intilliggande allmän platsmark och behov av 
åtgärder i anslutning till området bekostas av fastighetsägarna. 
 
 
Slutsatser 

Marken bedöms lämplig att avstycka och bebygga och kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att detaljplanen antas. 
 
 
 
 
Johan Bergman 
Tillförordnad kommundirektör  Emelie Grind  

Samhällsbyggnadsdirektör 
 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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