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Denna ändring ska läsas tillsammans med underliggande plan.
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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Denna beskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning
Denna ändring ska läsas tillsammans med underliggande plan.
Gällande planhandlingar bifogas samrådshandlingarna som information.
BAKGRUND
Detaljplanen för Säbylundsområdet antogs i juni 2008. Det har dock
uppstått tveksamheter om tolkningen av planen vid bygglovgivning och en
ändring av detaljplanen genomförs för att förtydliga intentionerna och
bestämmelserna.
I planbestämmelserna (på plankartan) under rubriken Utseende står att
”fasad och takkulörer ska passa in i miljön enligt text i planbeskrivningen.”
I planbeskrivningen står, under Bebyggelseområden och
bebyggelsekaraktär, att ”Ambitionen med planen är att behålla något av
områdets lantliga karaktär.”
Under Utformning står ”En enighet i fasadmaterial och kulörer eftersträvas.
Träpanel och puts medges som fasadmaterial. Fasader bör målas i
mättade kulörer, som traditionellt passar på den svenska landsbygden.
Alla tak bör ha tegelröd kulör.
En fördel för helheten är om alla uthus utförs med rödfärgad träpanel. Det
binder samman bebyggelsen.”
I en informationsruta på plankartan står ovanstående text förtydligad.
Ordet bör i beskrivningen tolkas av Miljö- och Byggnämnden (MBN) som
ett råd och inte som en bestämmelse, och MBN anser därför inte att texten
ger stöd för att gå emot önskemål om tak och fasader med andra kulörer.
Det gör att området riskerar att få en helt annan karaktär än den avsedda
”lantlig karaktären”.

SYFTE
Genom att förstärka bestämmelserna om utformning ges Miljö- och
byggnämnden ett juridiskt hållbart redskap att neka bygglov för
bebyggelse som avviker mot bestämmelserna.
DETALJPLANEÄNDRINGEN
Planändringen består av ändring av texten i planbeskrivningen där ny
text under Utformning ska vara:
”En enighet i fasadmaterial och kulörer eftersträvas. Träpanel och puts
medges som fasadmaterial.
Fasader ska målas i mättade kulörer, som traditionellt passar på den
svenska landsbygden.
Alla tak ska ha tegelröd kulör, delar av takmaterialet får ersättas med
solceller, solpaneler eller liknande.
För helhetsintrycket ska alla uthus utföras med rödfärgad träpanel. Det
binder samman bebyggelsen.”
I informationsrutan på plankartan ändras texten till:
”Fasader ska målas med mättade kulörer, som traditionellt passar in på
den svenska landsbygden.
Alla tak ska ha tegelröd kulör, delar av takmaterialet får ersättas med
solceller, solpaneler eller liknande.
Alla uthus ska utföras i rödfärgad träpanel.”
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Inga genomförandefrågor uppstår genom ändringen och någon separat
genomförandebeskrivning har därför inte upprättats.
Tidplan
 Samråd
november 2010
 Antagande i TN december 2010
 Laga Kraft
januari 2011
Detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande och begränsad
sakägarkrets.
Administrativa frågor
Genomförandetid
Ändringen av detaljplanen följer den underliggande planens
genomförandetid, 10 år från laga kraft-datum 2008-07-15
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