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Följande ändringar i form av borttagande av till planbestämmelser omfattar planområdet i sin helhet. Samtliga övriga bestämmelser i ursprungsplanen fortsätter att gälla. 

PLANBESTÄMMELSER SOM TAS BORT FRÅN GÄLLANDE BESTÄMMELSER

UTFORMNINGSBESTÄMMELSER 
f1 Huvudbyggnad ska ha taktäckning av tegelröda takpannor eller slät rödfärgad plåt.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för denna detaljplaneändring genom tillägg till planbestämmelserna är 5 år från den dag ändringen fått laga kraft.
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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. 
I Hattorp infördes bestämmelse om röda tak i samband med att en ny detaljplan togs fram för området. Redan då fanns bostäder med svarta tak. Kommunen har senare, 
med hänvisning till detta, beviljat ett stort antal avsteg från bestämmelsen om röda tak i Hattorp. Därför bedöms det som att planbestämmelsens syfte inte längre är 
relevant i området. Ändringen i Hattorp föreslås därför bli att planbestämmelsen om röda tak tas bort. 

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. 

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. 
Ytterligare 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.

Aktuellt planområde


