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Hur samrådet har bedrivits
Planförslag för ändring av huvudmannaskap av allmän plats i 36 
byggnads- och detaljplaner upprättades. Byggnadsplan för Domsand 
fastigheten Backen 9:1 m.fl. (akt. 06-BAD-951) föreslås också upphävas. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslagen på samråd under tiden 23 mars - 29 arpil 2022. 
Samrådshandlingarna skickades till länsstyrelsen, berörda förvaltningar 
och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte 
ägde rum den 21 april i Attarpsskolan. Handlingarna fanns tillgängliga 
i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen fanns 
dessutom tillgänglig på kommunens hemsida.

Inkomna yttranden
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter inkommit. 
Nedan finns förteckning av inkomna yttranden.Yttranden i kursiv stil 
har inkommit efter granskningstidens slut. 

Statliga myndigheter och regionala organisationer 
1. Länsstyrelsen     2022-04-22  
2. Kommunala lantmäterimyndigheten 2022-04-22, ingen erinran  
3. Trafikverket     2022-04-29, ingen erinran

Kommunala bolag, nämnder och förvaltningar
4. Tekniska nämnden    2022-04-29, ingen erinran  
5. Kultur- och fritidsnämnden   2022-05-10

Privatpersoner
6.     2022-03-22, 2022-04-27  
7.   2022-04-01  
8.      2022-04-05  
9.     2022-04-14  
10.     2022-04-21  
11.     2022-04-23  
12.     2022-04-26  
13.     2022-04-27  
14.     2022-04-27  
15.     2022-04-27  
16.     2022-04-29  
17.   2022-05-08  
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Inkomna yttranden med 
kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med 
aktbeteckning för den eller de planer yttrandet berör. I anslutning till 
yttrandet återfinns också kommunens kommentarer. EDe som inte haft 
någon erinran redovisas inte nedan. 

Statliga myndigheter och regionala organisationer 
1. Länsstyrelsen,    (samtliga planändringar)
Länsstyrelsens roll 
Enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen 
under samrådet särskilt beakta överprövningsgrunderna i 11 kap. 
10 § PBL samt ge råd om tillämpningen av andra kapitlet och övrig 
tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, om det behövs 
från allmän synpunkt. 

Länsstyrelsen anser att förslag till ändring av byggnads- och detaljplaner 
för Attarp 2:689 m.fl inte kommer bidra till några större förändringar 
då det endast rör sig om administrativa ändringar kopplade till 
huvudmannaskap av allmän platsmark samt upphävandet av delar av 
planer. 

Länsstyrelsen är enig med kommunen om att de platser där planen 
upphävs skulle kunna bidra till svårare bygglovsprövningar men att det 
skulle skapa större negativa konsekvenser om dessa ytor fortsatt skulle 
vara planlagda som allmän platsmark. 

Råd enligt 2 kap. PBL 
Strandskydd  
Länsstyrelsen noterar att upphävandet av delar av planerna leder till att 
strandskyddet återinträder på vissa planer och på mindre områden. Det 
är positivt att kommunen redogör för detta i planen och upplyser om att 
det senare behöver hanteras vid ett eventuellt bygglov.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar
Strandskydd
I de planer där strandskyddet återinträder på grund av att delar eller 
hela planen upphävs har illustrationer lagts till som visar det område där 
strandskyddet återinträder.

Kommunala bolag, nämnder och förvaltningar
5. Kultur- och fritidsnämnden   (samtliga planändringar)
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse 2022-03-
23 som yttrande över Samråd för ändring av byggnads- och detaljplaner 
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för Attarp 2:689 m.fl., i Bankeryd.

Kultur- och fritidsnämnden vill betona att det är viktigt för den demo-
kratiska processen att samtliga handlingar som utgör basen för remissen 
delges direkt och finns tillgängliga i ärendet även hos Kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Utdrag ur tjänsteskrivelsen
Inför behandlingen av remissen i Kultur- och fritidsnämnden har inte 
direkt delgetts de handlingar som Stadsbyggnadsnämnden önskar att 
Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till trots begäran, utan endast 
hänvisats till kommunens hemsida samt till en temporär sammanställning 
av handlingarna på OwnCloud (tillgänglig till 2022-04-21) på grund 
av materialets stora omfattning. Det här kan anses vara problematiskt 
både berörande nämndens tillgång till materialet, men framför allt ur 
en demokratisk aspekt. Medborgare och forskare bör enkelt kunna ha 
tillgång till det materialet nämnden har använt för sitt beslut även år efter 
att beslutet har tagits. Det här försvåras märkbart när de handlingar som 
ärendet berör inte finns i själva ärendeakten utan endast som hänvisning 
till en hemsida som kan ha ändrats under tiden, en OwnCloud funktion 
som inte då längre är nåbar eller handlingar som måste sökas hos en 
annan förvaltning.

Kommentar
I samband med att planändringarna skulle skickas ut på samråd 
uppmärksammades att handlingarna var för omfattande för att skicka 
digitalt, oavsett om det skulle ske via epost eller direkt till Kultur- och 
fritidsnämndens diarie via Evolution. Enligt 5 kapitlet 13 § Plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL) ska planförslaget finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida under samrådstiden. Med anledning av det och 
de att handlingar var för omfattande att skicka hänvisades samtliga 
myndigheter och nämnder till hemsidan där handlingarna fanns 
tillgängliga att ladda ner. På så sätt kunde respektive myndighet och 
nämnd avgöra hur de ville göra och det var fullt möjligt att ladda ner 
och diarieföra de handlingar som bedöms nödvändiga att diarieföra. 
Eftersom handlingarna funnits tillgängliga under hela samrådstiden 
(och fortfarande finns) och varit möjliga att ladda ner och diareföra i 
ärendet om det bedöms nödvändig anser Stadsbyggnadskontoret inte 
att det finns någon problematik ur en demokratiskt aspekt. Remisser 
från statliga myndigheter så som t.ex. Trafikverket använder också 
motsvarande förfaringsätt i omfattande ärenden och hänvisar till 
publicerade handlingar på deras hemsida. Skulle medborgare eller 
forskare vara intresserade av ärendet i framtiden finns det tillgängligt i 
stadsbyggnadsnämndens arkiv.

Privatpersoner
6.      (akt. 06-BAD-654)
Som vi förstår av akt, 06-BAD-654 skulle vi bli av med 220m2 av våran 
tomt. Detta skulle påverka värdet av vår fastighet avsevärt negativt. Vi 
har både äppelträd och en brunn på den delen av trädgården. Hur är det 
tänkt? Kan vi neka? Det finns många frågetecken. (Yttrande inkommet 
2022-03-22)
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Tacksam för besked om hur en sådan begäran ska inges till kommunen 
med formella krav kring detta samt vilka ersättningsnivåer Jönköpings 
kommun tillämpar.

Kommentar
Kommunen har en rättighet men också en skyldighet att lösa in den 
allmänna platsen om en berörd fastighetsägare begär det. Vill ni 
att kommunen ska lösa in den allmänna platsen tar ni kontakt med 
kommunens mark- och exploateringsavdelning. Vid en begäran om 
inlösen görs detta lämpligen skriftligt och först när ändringen av 
huvudmannaskap har fått laga kraft.

I de fall det är aktuellt med överföring av mark till kommunens fastighet 
på grund av att ett markområde är utlagd som allmän plats i en 
detaljplan, är kommunens intention att detta i första hand ska ske genom 
att parterna kommer överens och undertecknar en överenskommelse 
om fastighetsreglering. I överenskommelsen regleras vilken ersättning 
som ska betalas. Överenskommelsen skickas sedan tillsammans med 
en ansökan in till lantmäterimyndigheten som genomför en förrättning 
där markområdet formellt överförs till kommunen. Kommunen betalar 
förrättningskostnaden för att överföra marken.

Om parterna inte kan komma överens kan lantmäterimyndigheten 
besluta om marköverföringen samt vilken ersättning som ska erläggas. 
Detta kan ske efter att myndigheten har fått in en ansökan. Alternativ till 
lantmäteriförrättning är att driva en process i allmän domstol. 

Det går inte att säga i förväg vilken ersättningsnivå det handlar om 
eftersom den ersättning som ska betalas ska motsvara fastighetens 
marknadsvärdesminskning. En bedömning görs således i varje enskilt 
fall eftersom förutsättningarna kan vara olika för olika fastigheter.

Om marken sedan länge använts som väg och/eller tidigare är upplåten 
för vägförening eller med vägrätt till staten, brukar ersättningen ofta 
endast bli symbolisk. Detta beror på att själva äganderätten i praxis 
värderas lågt när rättigheten i praktiken ianspråktar hela det berörda 
markområdet. Gällande mark som är allmän plats men som inte redan 
är utbyggd/ianspråktagen genomförs en värdering. Vid ett sådant fall 
kan det också bli frågan om ersättning för de tomtanläggningar som kan 
bli berörda.

8.        (akt. 06-BAD-847)
Diarienummer: Stbn/2020:432 - aktbeteckning 06-BAD-847

Vi har mottagit två st ”Ändring av byggnadsplan för 
Bankerydsstationssamhälle”. I båda förslagen ingår delsträckan av 
Högalundsgatan. Vår fastighet har  och 
har en egendomlig utbredning där del av gatumark på vägen, 

gatan och vägen ingår i vår fastighet.

Ser man till hela sträckningen av gatan framgår att det på 
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därför mer resurser än att enbart upphäva inaktuella delar av planen. 
Eftersom bygglovsavdelningen inte anser att upphävandet  innebär 
ett hinder för framtida bygglov bedömer stadsbyggnadskontoret 
att det inte är motiverat att utöka ändringen till att även ändra 
användning på de platser där planer upphävs. Vidare bedömer 
stadsbyggnadskontoret också att ändringarna hade behövt göras på 
ett annat sätt ifall markanvändningar skulle ändras för att plankartan 
ska bli tydlig vilket  också hade krävt mer resurser.

10.     (samtliga planändringar)
Då möte i Attarps skolan 2022-04-21 gav en del svar men också många 
frågor.

Jag tycker detta bör granskas av helt oberoende instans ,då detta är en 
omfattande ändring som kommer beröra väldigt många. 

Eftersom vägföreningen inte längre fysiskt finns är det ingen huvudman 
som part som kan föra talan i ärendet. Yrkanden och yttranden hamnar 
då på några enskilda privatpersoner som med ganska stor säkerhet har 
svårt att förstå innebörden. 

Några framtida planer på vad kommunen tänker eller vill finns inte, och 
då blir det svårt att veta vad man egentligen tar ställning till. 

Enligt utsago görs detta för att kunna planera o bygga på ett enklare 
sätt, då bör man presentera en plan/vision om hur de berörda markerna 
ska användas. I grund är planen bra, men i nuvarande format väcker den 
fler frågor än svar. 

Det här berör hela ändringen av bygg o detaljplan för Attarp 2:689 m.fl.

Kommentar
Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglaglagen (2010:900, PBL) är planläggning 
en kommunal angelägenhet. Det är enbart kommunen som  kan 
bestämma att planläggning ska ske och har rätt att anta detaljplaner. 
Detta brukar kallas det kommunala planmonopolet.

Processen för att upprätta och anta en detaljplan är lagstyrd och regleras 
i plan- och bygglagen. Vid ändring av detaljplaner ska  kommunen som 
regel tillämpa samma process som vid upprättande av en ny plan. Det 
innebär att länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kända sakägare 
får möjlighet att ta del av planförslaget och yttra sig över det i samråd 
och granskning. Länsstyrelsen ska under planprocessens gång bland 
annat samordna statens intressen och ge råd om tillämpningen av 
bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen samt bevaka de 
överprövandegrunder som regleras i PBL. 

Genom planändringarna blir ansvaret för anläggande, skötsel, drift och 
underhåll (huvudmannaskapet) av allmänna platser (gator och parker 
m.m.) kommunens. Idag ligger ansvaret på de enskilda fastighetsägarna 
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enligt gällande planer. Huvudsyftet med ändringarna är att tydliggöra 
och flytta över  ansvaret för anläggande, skötsel, drift och underhålla av 
gator och parker till kommunen. Genom att huvudmannaskapet ändras 
kan också vägföreningens rättighet upphävas av lantmäterimyndigheten 
och vägföreningen upplösas av Länsstyrelsen. Vid ett upphävande 
av vägföreningen är det möjligt att bygga ut gällande detaljplan 
för Backen 1:141 m.fl. där vägföreningens rättighet delvis hindrat 
utbyggnad. I övrigt kommer ett upphävande av vägföreningen också 
kunna underlätta hanteringen av bygglov inom gällande byggnads- och 
detaljplaner eftersom bygglov med mindre avvikelser enbart kommer 
behöva kommuniceras med berörda grannar och inte annonseras för att 
nå samtliga som är delaktiga i den inaktiva vägföreningen.

Genom planändringarna ändras ingen användning, det är enbart 
huvudmannaskapet som ändras. De övriga byggrätter och bestämmelser 
som finns i gällande byggnads- och detaljplaner kommer att fortsätta 
gälla till dess att planerna upphävs eller ersätts med nya planer. Det pågår 
ett arbete med Utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare där Bankeryd 
ingår i etapp 1. Utbyggnadsstrategin består av kartor och dokument som 
beskriver hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och 
hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel 
var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden 
som är viktiga att bevara eller utveckla. Granskningshandlingar för 
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1 finns att ta del av på www.
jonkoping.se.

11.      (akt. 06-BAD-590)
Vi är intresserade av att sälja den del av  enl. 
fig  i Samrådshandling 2022-03-02 Dnr:2020:432 till Jönköpings 
kommun till gällande marknadspris.

Kommentar
Se kommentar under 7.  dödsbo för beskrivning 
kring hur ni som fastighetsägare går tillväga för att begära inlösen samt 
hur ersättningsnivåer bestäms.

12.     (akt. 06-BAD-975)
Vi pratades vid på samordningsmötet i Bankeryd torsdags förra veckan 
angående ändring av 06-BAD-975.Tack för ett informativt möte och en 
god dialog.

Det gäller min och min frus fastighet .I underlaget 
så står det att det är en yta på cirka  m2 av vår tomt som berörs och 
som därmed vi eller kommunen kan begära att kommunen löser in.

Vi undrar om ytan avser en del av trottoaren framför vår mur och häck? 
Eller om muren och häcken ligger på ytan som omfattas. Det var lite svårt 
att se på kartan eftersom ytan var i princip lika bred som tjockleken på 
den streckadlinjen. Men efter kollat kartorna på nätet och efter att jag 
har kollat på plats här så är i alla fall min tolkning att det i så fall rör sig 
om en yta av trottoaren framför muren. Vägen svänger, men trottoaren 
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blir bredare i norra änden av tomten helt enkelt. Bifogar även lite bilder.

Ni får väl bedöma om det behövs en extra inmätning/platsbesök eller 
inte. Om det rör sig om trottoarytan framför mur och häck så vill vi att 
kommunen löser in marken.

Kommentar
Inför granskning har både muren och häcken mätts in. Varken mur 
eller häck bedöms vara placerade inom det område som är planlagt som 
allmän plats. Den del av fastigheten som är allmän plats i gällande plan 
är alltså del av trottoar framför muren.

Se kommentar under 7.  för beskrivning 
kring hur ni som fastighetsägare går tillväga för att begära inlösen samt 
hur ersättningsnivåer bestäms.

13.     (akt. 06-BAD-590)
 Diarienummer 2020:432  

Fastighetsreglering är en snårig djungel att ta sig i igenom och som 
enskild medborgare utan kunskap inom området är det svårt att uttala 
sig gällande den utskickade samrådshandlingen. Nedan följer de frågor 
och funderingar som dykt upp efter samrådsmötet 2022-04-21.

• Att ett byte av huvudmannaskap från Bankeryds vägförening till 
Jönköpings kommun är självklart. Dock har jag frågetecken vad 
som sker under tiden från ändrat huvudmannaskap till dess att 
detaljplanen är klar. Det blir ett glapp i tid som kan påverka till 
exempel byggnadslov. Är det inte bättre att fastighetsregleringarna 
är gjorda innan huvudmannaskapet ändras?

• Är det inte rimligt att redan i nuläget presentera hur Tekniska 
kontoret kommer förhålla sig till inlösen utöver det som står i 06-
BAD-590, även om det är en förhandling som sker mellan parterna.

• En övergripande information om skattekonsekvenserna.

Gällande  den beskrivna fastighetskonsekvensen i 06-BAD-
590 accepteras under förutsättning att en rimlig ersättning betalas och 
att kommunen står kostnaderna för och genomför ny fastighetsbildning.

Kommentar
Först när planändringarna får laga kraft ändras huvudmannaskapet 
från enskilt till kommunalt. Det är först då en enskild fastighetsägare 
har rätt att kräva att kommunen ska köpa (lösa in) den mark som är 
planlagd som allmän plats. Det är också först då kommunen har rätt 
att köpa (lösa in) samma mark. I dialog med kommunens mark- och 
exploateringsavdelning skulle eventuella avtal om fastighetsreglering 
eller köp av del av fastighet kunna tecknas innan planändringarna får 
laga kraft.  Underhåll och skötsel av utbyggd allmän plats sköts redan 
idag av Jönköpings kommun och kommer fortsätta göra det trots att 



14

fastighetsregleringarna inte är genomförda

Se kommentar under 7.  för beskrivning 
kring hur ni som fastighetsägare går tillväga för att begära inlösen samt 
hur ersättningsnivåer bestäms.

Skattekonsekvenserna är individuella och beror på hur respektive 
fastighet påverkas. Stadsbyggnadskontoret har inte möjlighet att 
beskriva skattekonsekvenserna i planärenden. För mer information om 
skattekonsekvenserna rekommenderas ni ta del av information på www.
skatteverket.se alternativt kontakta Skatteverket.

14.      (akt. 06-BAD-590)
 Diarienummer 2020:432, 

Den beskrivna fastighetskonsekvensen i 06-BAD-590 accepteras under 
förutsättning att kommunen står kostnaderna för och genomför ny 
fastighetsbildning.

Kommentar
Kommunen kommer att stå för förrättningskostnader för att överföra 
allmän plats mark till kommunen i samband med fastighetsregleringar .

Se kommentar under 7.  för beskrivning 
kring hur ni som fastighetsägare går tillväga för att begära inlösen samt 
hur ersättningsnivåer bestäms.

15.      (akt. 06-BAD-865)
Ändring av byggnadsplan  06-BAD-865Ref till telefonsamtal 
(220426) med er medarbetare Puck Larsson.

Undertecknad önskar svar på om hur en björk påverkas vid rubr ändring 
vid hörnan  Troligtvis står björken på vår 
tomtmark, men vi har inte fått något tydligt svar från er.

Vårt önskemål är naturligtvis att björken får stå kvar. Den skymmer 
ingen sikt. Det är viktigt att vi är rädda om våra träd.

Kommentar
Inför granskning har både häcken och björken mäts in. Både häcken 
och björken bedöms stå på mark som är planlagd som kvartersmark och 
berörs därför inte av ändringen.  

16.      (akt. 06-BAD-793)
Del av vår gräsmatta och häck finns på kommunens mark. Det såg ut 
så när vi köpte huset 2015, och det har antagligen varit så sedan huset 
byggdes. Vi önskar att planlagt område för slänten och del av gräsmattan 
upphävs så att marken kan köpas till fastigheten. Har varit i kontakt 
med Puck Larsson i ärendet.
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innehålla mark planlagd som allmän plats. Den del mot Hagagatan som 
idag är planlagd som allmän plats kommer att upphävas eftersom den 
inte är utbyggd och har funktionen som allmän plats gata. Området som 
upphävs nyttjas idag bland annat som parkering och anläggningar så 
som mur och häck finns inom området.

Sammanfattning
Till granskning har redaktionella ändringar och förtydligande gjorts i 
planbeskrivningen. De platser där strandskydd återinträder har det 
förtydligats med kartor. I de planer där strandskyddet återinträder på 
grund av att delar eller hela planen upphävs har illustrationer lagts till 
som visar det område där strandskyddet återinträder.

I nedanstående planer och för följande fastigheter har gränser för 
upphävanden justeras baserat hur området används eller efter 
inmätningar av t.ex vägkant:

• akt. 06-BAD-758, 

• akt. 06-BAD-883, 

• akt. 06-BAD-902, 

Del av allmän platsmark inom akt. 06-BAD-793 och akt. 06-BAD-956 
upphävs. De fastigheter som berörs av upphävandet är del av  

 del av  Upphävandet möjliggör att mark 
tillhörande fastigheterna ska kunna köpas och regleras till fastigheten 

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför 
att kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon 
betydande miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken 
åsyftar.

STADSBYGGNADSKONTORET

Jenny Larsson     Puck Larsson 

Biträdande planchef    Planarkitekt




