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Planbesked 

Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller 
förändras har rätt att begära om planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver 
upphävas eller förändras. 

Vid positivt planbesked redovisas vilket år planarbetet bedöms påbörjas. Ett positivt planbesked 
innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar enbart att 
ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt planbesked redovisas skälen för detta. Ett planbesked är 
ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt att överklaga.  

För mer information om planbesked; se kommunens hemsida www.jonkoping.se (sökord: 
planbesked). 

1. Ansökan

Huvudsakligt syfte 

Kommunen vill ändra huvudmannaskap för allmänna platser inom byggnadsplanerna i Bankeryd 
till att bli kommunalt huvudmannaskap. 

Beskrivning 

Byggnadsplaner omfattar med automatik enskild huvudmannaskap och stadsplaner har kommunalt 
huvudmannaskap för allmänna platser. Det var först 1987 när PBL kom som man började med en 
och samma planbenämning men då med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. Tidigare gällde 
byggnadslag och stadsplanelag. 
Därför önskar sökanden att ny detaljplan upprättas för allmän plats i hela Bankeryd i de berörda 
byggnadsplanerna och detaljplanerna. Ansökan avser allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
och där det finns vägförening bildad, samt allmän plats med enskilt huvudmannaskap och där 
kommunen äger marken. De områden som är planlagda som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap och där någon vägförening inte finns och kommunen inte äger marken, ska inte 
planläggas. Exakt avgränsning får utredas under planarbetet. 

Eftersom det är byggnadsplaner, som är likställt med nuvarande detaljplaner med enskilt huvud-
mannaskap, ska de allmänna platserna så som vägar och grönytor förvaltas av de boende.  
Detta har genomförts genom bildande av s.k. vägförening, Bankeryds vägförening. En vägförening 
är att likställa med en gemensamhetsanläggning, d.v.s. en gemensam rättighet på någons mark. 
Under början av 70-talet tog kommunen på sig att sköta de flesta av de allmänna platserna med 
enskilt huvudmannaskap på frivillig basis genom beslut i kommunfullmäktige. Detta tros ha lett till 
att Bankeryds vägförening kommit att bli inaktuell. Vägföreningen finns dock rättsligt kvar.  

På många platser, bland annat i Bankeryds centrum, ligger det grönytor och vägar i gällande plan 
och som det finns vägförening bildat för, som nu ska bebyggas genom ny detaljplan. Den nya 
detaljplanen ger byggrätt, men innan den kan utnyttjas behöver vägföreningen hanteras. På andra 
ställen finns allmän plats med enskilt huvudmannaskap och som kommunen sköter, men formellt 
inte behöver.  
Anledningen till att kommunen, genom Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning, 
önskar planlägga är att få planstöd för att formellt kunna upphäva vägföreningen samt att befästa 
hur den allmänna platsmarken sköts i praktiken, d.v.s. av kommunen. 



Området som ansökan omfattar 

Fastighet 

Ett stort antal fastigheter. En fastighetsförteckning behöver upprättas under planarbetet. 

Fastighetsägare 

Ett stort antal fastigheter. En fastighetsförteckning behöver upprättas under planarbetet. 

Sökande 

Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning. 

2. Beskrivning av området

Planområdet utgörs av allmänna platser i gällande byggnadsplaner och detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap i Bankeryd. Exakt avgränsning får utredas under planarbetet. Se karta på nästa 
sida. 



Område som ansökan avser markerat. Gult är byggnadsplaner och grönt är detaljplaner. 

Området omfattar allmän platsmark i större delen av Bankeryd. De byggnadsplaner och detalj-
planer med enskilt huvudmannaskap som omfattas är följande: 



3. Förutsättningar

Gällande detaljplan 
Området är planlagt idag. Antingen genom byggnadsplan eller genom detaljplan med enskilt huvud-
mannaskap. 

Översiktsplan 2016 
Ansökan avser endast att genom ny plan befästa redan planlagda allmänna platser fast 
med kommunalt huvudmannaskap. Planläggning enligt ansökan underlättar dessutom 
kommande planläggning av de områden i Bankeryd som utpekats som lämpliga att bebygga.  

En planläggning enligt ansökan bedöms därför vara förenlig med översiktsplanen. 

Riksintressen 
Området berörs av riksintresse för naturvård och järnväg. Eftersom planläggningen inte syftar 
till någon fysisk förändring bedöms en planläggning vara förenlig med riksintressena. 

Jordbruksmark 
Ansökt område omfattar inte jordbruksmark. 

4. Utredningsbehov

Utredningsbehovet är beroende på vilken typ av planförfarande som anses vara lämpligast. Det 
kan eventuellt även bli flera ärenden för att minimera utredningsbehovet. 
En bedömning ska därför göras under planarbetets gång hur aktuellt område ska hanteras 
planmässigt. Anledningen till varför utredningsbehovet ska minimeras så långt som möjligt är att 
det enda syftet med sökt planändring är att ändra huvudmannaskapet. Detta är endast av 
administrativ karaktär, eftersom de berörda områdena, med några få undantag, redan ägs och 
driftas av kommunen. Ingen direkt ny markanvändning föreslås. De utredningar som eventuellt 
kan bli  aktuella kan vara exempelvis strandskydd, markföroreningar och biotopskydd. 



5. Bedömning

En eventuell planläggning syftar enbart till att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap 
inom allmänna platser och medför ingen förändring inom ansökt område 
avseende möjligheter till byggnation eller anläggning. 

6. Förslag till beslut

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked godkänns. 

Stadsbyggnadskontoret 

Jenny Larsson  Mats Davidsson 
Biträdande planchef Planarkitekt
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