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Följande ändringar i form av tillägg till planbestämmelser omfattar berörda planområden i sin helhet. 
Samtliga bestämmelser i ursprungsplanerna fortsätter att gälla. 

PLANBESTÄMMELSER SOM LÄGGS TILL GÄLLANDE BESTÄMMELSER

UTFORMNINGSBESTÄMMELSER 
Solcellspaneler får anordnas även på röda tak om de följer kommunens utformningsriktlinjer. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Inom berörda planområden gäller utökad lovplikt för solcellspaneler på byggnader med röda tak. (PBL 4 kap. 15§)
Genomförandetiden för denna detaljplaneändring genom tillägg till planbestämmelserna är 5 år 
från den dag ändringen fått laga kraft.

$

De planbestämmelser som berörs av ändringens tillägg är följande:

Detaljplan för Lundby Backgård i Mjölby, Mjölby kommun
Laga kraft 2003-04-14 Plan nummer C 153
UTFORMNINGSBESTÄMMELSER-generell bestämmelse: 
Takmaterial ska utgöras av tegelröda takpannor)

Detaljplan för Lundby Backgård 2 i Mjölby, Mjölby kommun 
Laga kraft 2005-02-21 Plan nummer C 162
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
f Fasadmaterial ska vara trä eller puts. Takmaterial ska vara rött lertegel alt. röda betongpannor

Detaljplan för Sörby i Mjölby, Mjölby kommun
Laga kraft 2006-10-05 Plan nummer C 200
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
f1 Ny bebyggelse ska utföras med tegelrödfärgade takpannor och fasadmaterial i puts eller locklistpanel. 
f2 Ny bebyggelse ska utföras med tegelrödfärgade takpannor eller bandplåt.

Detaljplan för Veta 5:5 m.fl. i Mantorp, Mjölby kommun
Laga kraft 2004-05-25 Plan nummer D98
UTSEENDE
f1 Takmaterial ska utgöras av tegelröda takpannor

Detaljplan för Östra Olofstorp i Mantorp, Mjölby kommun
Laga kraft 2007-07-25 Plan nummer D104
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
f1 Ny bebyggelse ska utföras med rödfärgade takpannor och fasadmaterial i puts eller locklistpanel

Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun
Laga kraft 2015-11-11 Plan nummer D 112
UTSEENDE generell bestämmelse 
Ny bebyggelse ska utföras med rödfärgade takpannor och fasadmaterial i puts eller träpanel.

Detaljplan för expansion Östra Olofstorp - etapp 2, Mantorp, Mjölby kommun
Laga kraft 2016-03-02 Plan nummer D 113
UTSEENDE generell bestämmelse 
Ny bebyggelse ska utföras med rödfärgade takpannor och fasadmaterial i puts eller träpanel.

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. (Östra Olofstorp, vid Riksvägen) 
Laga kraft 2020-07-02 Plan nummer D 116 
UTFORMNING generell bestämmelse. 
Tak ska beläggas med tegelröda pannor eller plåt. Endast trä- eller putsfasader. Undantag får göras för teknikbyggnader och skärmtak.

Berörda detaljplaner i Mjölby

Berörda detaljplaner i Mantorp

PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING

För att underlätta anordnandet av solcellspaneler infördes i plan- och bygglagen en generell bygglovsbefrielse för anläggningar som följer takens form 
under förutsättning dels att åtgärden följer detaljplanen, dels inte avser byggnader eller miljöer som är särskilt värdefulla från historisk,
 kulturhistorisk,miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det finns domstolsbeslut som anger att svarta solcellspaneler inte är planenliga i områden 
där byggnaderna ska ha röda tak.

Eftersom kommunen har en allmänt positiv hållning till etablering av solcellsanlägningar genomförs nu denna ändring av de detaljplaner i kommunen som reglerar takfärg. 
Arbetets inriktning är att göra ett undantag som gör det möjligt att sätta upp solcellspaneler trots bestämmelserna om röda tak, men att det samtidigt införs bygglovplikt för detta. 
Samtidigt tas riktlinjer fram som tydliggör hur anläggningarna bör utformas för att minimera påverkan på respektive områdes gestaltning och på så sätt kunna beviljas bygglov 
i den här typen av områden utan att den ursprungliga bestämmelsens syfte motverkas.

I dagsläget är svarta solcellspaneler branschstandard, men även paneler med annan färg finns att köpa. 
Det finns även solceller som integrerats i röda och svarta takpannor eller i plåttak. 
Andra varianter bygger på att man applicerar solceller direkt på befintliga takpannor. 
Då de svarta panelerna är marknadsledande är de även billigare 
än t.ex. röda paneler. Prisskillnaden är dock inte nödvändigtvis jättestor. 
Vid avstämning med en aktör som monterat såväl svarta som röda anläggningar uppgavs att den totala merkostnaden var 
ca. 15% för att sätta upp röda paneler istället för svarta.

Flera kommuner har i detaljplaner för bostadsbebyggelse, främst småhusområden, reglerat takmaterial och eller takfärg. 
Syftet med dessa regleringar har varit att skapa en minsta gemensam nämnare för områdets gestaltning. 
Många gånger har kommunerna då valt att framför allt reglera takmaterial och takfärg då det bedömts minska valfriheten minst 
samtidigt som mörka takmaterial på låga byggnader med branta takfall blir upplevelsemässigt både iögonenfallande och tunga i sina uttryck.

I områden där detaljplanen reglerar att taken ska vara röda för att på så sätt skapa en gestaltningsmässig enhetlighet innebär
 placeringen av svarta solcellspaneler att utseendet kan påverkas i mycket hög grad. 
Det finns två domstolsbeslut från Mark- och miljödomstolen i Nacka som avhandlar frågan om planenlighet vid placering av svarta
 solcellspaneler på röda tak i ett nybyggnadsområde där planen anger röda tak. 
I båda besluten nekas placering av sådana anläggningar med hänvisning till kravet på planenlighet. Åtgärden bedömdes inte heller kunna ses som en liten avvikelse. 
Besluten har inte överklagats, varför det saknas beslut i högre instans. Rättsläget är därför lite oklart, men det finns anledning för kommunen 
att utgå från att svarta solcellspaneler i detaljplaner som reglerar röda tak bör ses som planstridiga. Det är även oklart om röda solcellspaneler skulle strida 
mot detaljplanen eller vara en för stor avvikelse för att kunna vara tillåten. 
RIktlinjerna avser främst svarta solcellspaneler, men kan fungera rådgivande även vid andra typer av anläggningar.

BAKGRUND

KONSEKVENSER
Parallellt med planändringen tas riktlinjer fram som ska utgöra grund för kommunens bygglovsprövning. Syftet med riktlinjerna är att ge en förutsägbarhet 
för såväl fastighetsägare som kommunen, vilket ger en enklare och snabbare bygglovsprövning. Riktlinjerna är utformade så att det även fortsättningsvis är tydligt 
att husen har röda tak. Bygglovsprövningen kommer vara avgiftsbefriad men omfatta såväl framtida som befintliga anläggningar. 
Har du redan en anläggning kommer du bli ombedd att söka bygglov för din anläggning inom ett år från att planändringen fått laga kraft. 

I vissa fall kan det uppstå behov av att justera utformningen av befintliga anläggningar där de inte följer de framtagna utformnings riktlinjerna. 
Då ger bygglovsbeslutet två års tid för att genomföran dessa justeringar.$


