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Förord
Sverige och även resten av världen skulle få minskade koldioxidutsläpp om stora delar av
elektriciteten producerades med hjälp av förnyelsebara energikällor. Elbolagen borde ta ett stort
ansvar för att ställa om hela produktionen till förnyelsebart, men vad kan en privatperson göra för
att öka mängden förnyelsebar energi och hur kan detta knytas ihop till fysisk planering? Jag tyckte
då att en undersökning om hur solpaneler regleras i bygglov passade utmärkt. För energikällor som
medverkar till förnyelsebar omställning borde sättas i framkant och främjas.
Detta arbete kombinerar även mitt intresse för energi och utbildningens ramar inom fysisk
planering.
Jag vill rikta ett tack till min handledare Mårten Dunér som varit behjälplig och alltid positiv till
både arbetet och handledningstillfällena samt gett värdefulla tips och idéer. Jag vill även tacka
”Fikagruppen” som varit en värdefull tillgång under arbetets gång där det mesta mellan himmel och
jord diskuterats. Där har stämningen alltid varit på topp och fikapauserna har som positiv bieffekt
medfört större behov av fysisk träning.
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Problemformulering
Regeringens miljömål är att på sikt ska Sveriges energibehov utgöras av 100 %
förnyelsebara energikällor. Till dess att Sverige på sikt kan vara 100 % försörjd av
förnyelsebara energikällor har regeringen satt upp delmål; till 2020 ska Sveriges
energibehov till minst 50 % utgöras av förnyelsebara energikällor samtidigt som det ligger
ett mål på att 10 % av transportsektorn ska drivas av förnybar energi. Förnybara energikällor
inkluderar bland annat sol, vind och vatten. Regeringen avser också att biogas och
biodrivmedel ska främjas i steget mot ett Sverige helt oberoende av icke förnyelsebara
energikällor. (Regeringen 2015). Om man tittar på Sveriges elproduktion idag på de
förnyelsebara alternativen sol, vind och vatten så är solkraftens produktion i princip
obefintlig i jämförelse med vind- och vattenkraften där vattenkraften står för den största
produktionen och vindkraften står för en mindre del av de två kraftslagen (Statistikdatabasen
2016). Denna bild kan bli tydligare om man tittar på hur många olika uppföranden av de tre
olika energiproducenterna det finns. I norra Sverige dominerar vattenkraften och om du
skulle åka genom Sverige står det vindkraftverk lite varstans medan solpaneler hör till
ovanligheterna.
För att klara av hårdare krav på bland annat så kallade nollenergihus men också passivhus
där huset ska producera en viss del av den energi som används kan solpaneler spela en viktig
roll i framtiden, men också för att kunna täcka Sveriges energibehov av förnyelsebara
energikällor. Detta kan leda till att planeringen behöver fokusera mer på uppvärmning och
tekniska krav på hus istället för att fokus ligger på utformningen av allmän platsmark och
kvartersmark.
Att just solpanelerna inte har tagit någon större del av Sveriges energitillverkning kan ha
flera olika förklaringar eller orsaker. De ekonomiska kan ha en inverkan, det kanske helt
enkelt har varit för dyrt att producera energi med solpaneler. Teknikmognad och
teknikutveckling kan vara en aspekt där solpanelerna tidigare kanske varit outvecklade och
enbart tilltalat en väldigt nischad del av människor med ett stort tekniskt intresse eller
områden där solpaneler varit det enda alternativet. Politiska intressen eller ideologier kan
också ha spelat en roll när det kommer till framfarten av solpaneler, hur väl har andra
intressen fått styra när det kommer till att väga de miljövinster som solpaneler ger. Även om
många av de olika inriktningarna av undersökning av solpaneler är intressanta så kommer
detta arbete att fokusera på bygglovsbefriade åtgärder för solpaneler. För huruvida bygglov
erfordras eller inte, kan vara en faktor vill varför vissa drar sig för att montera upp
solpaneler, hur mycket av regelverken omöjliggör för en miljövänligare framtid?

Frågeställningar
Vad finns det för lagar som påverkar uppförandet av solpaneler i den byggda miljön?
Hur ser regleringen av bygglovsbefriade solpaneler ut i olika kommuner?
Finns det rättsfall som legat till grund för förändrad lagstiftning gällande uppsättning av
solpaneler?
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur solpaneler behandlas i den fysiska planeringen med
fokus på byggloven. Arbetet ska även undersöka vad det finns för motsägande eller liksägande
regler och bedömningar om hur bygglov och solpaneler hanteras. Syftet är också att få en ökad
kunskap om hur kommuner hanterar solpaneler genom bygglov och vad det kan finnas för
begränsningar som hindrar bygglov eller bygglovsbefriade solpaneler.

Teoretiska utgångspunkter
Teknologisk determinism innebär att tekniken skapar framtiden. Den teknologiska determinismen
grunder sig på att teknologin är den främsta orsaken till förändring i historien och hur samhället
utvecklas. Teknologi är alltså den mest grundläggande orsaken till hur samhället ter sig socialt. (D
Chandler 2013). Förespråkare för den teknologiska determinismen menar på att teknologin i
generell mening och den kommunikativa teknologin står för samhällets grunder både i historisk
kontext men också dikterar framtiden. Exempel ges på att skrivandet och boktryckandet samt
televisionen och datorn förändrade samhället. Den teknologiska determinismen syftar på att nya
tekniker formar samhället på alla nivåer, både i toppen av samhällets styrande krafter men även på
individuell nivå samt hur vi socialiserar oss. Både i social och kulturell mening har teknologin
format förhållningssätten och hur människan använder sig av ny teknik i social krets och kulturellt.
(D Chandler 2013). Chandler hävdar att Karl Marx ofta ses som en förespråkare för teknologisk
determinism baserat på citat som att vindmöllan gav samhället feodalherren medan ångmöllan gav
samhället den industrielle kapitalisten. Men flera förespråkare hävdar bestämt att Karl Marx inte var
någon teknologisk determinist. (D Chandler 2013). Viss kritik mot den teknologiska determinismen
menar på att teknologin är neutral (d.v.s. varken god eller ond) och det är först hur vi använder den
som spelar roll. Chandler tar upp Michael Shallis notering gällande idén om att tekniken är neutral,
vilken är allmänt associerat med den teknologiska determinismen (D Chandler 2013). I
plansammanhanget skulle då den teknologiska determinismen betyda att det indirekt är teknologin
som har stått för utvecklingen av bygglov, plan- och bygglagen och diverse andra lagtexter. Således
kommer även nya tekniker att förändra och diktera framtiden för den fysiska planeringen och vilka
förhållningssätt som planerarna kommer att ha i framtiden.

Avgränsning av uppgift
Arbetet kommer att gå igenom alla Sveriges kommuners bygglovsbefriade åtgärder vad det gäller
hantering av solpaneler. Arbetet kommer inte att göra någon åtskillnad på solceller eller solfångare
utom i de fallen där det specifikt pekas på de olika tekniska aspekterna av de två olika
solenergislagen, utan arbetet handlar mest om solpaneler som en byggnadsanordning.
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Forskning- och områdesöversikt
Forskning om bygglovsprocessen och användningen av solpaneler är ett ganska tunt utforskat
område där tidigare forskning inte verkar ha varit så omfattande. Det finns några examensarbeten,
ett där ett par studenter undersökt bygglovsprocessen som en fallstudie och en som skrivit om
implementering av solceller i stadsutvecklingsprojekt. Det först nämnda examensarbetet hette ”En
undersökning om bygglovsprocessen och dess svårigheter: Fallstudie Gävle” och handlar om hur
bygglovsprocessen kan förenklas för privatpersoner. För att kortfattat förklara deras arbete kommer
här ett urklipp ifrån sammanfattningen av arbetet
”En fallstudie har utförts inom Gävle kommun för att ta reda på om bygglovsprocessen kan
förenklas för privatpersoner. För att få en överblick över vad som krävs för att ansöka om
bygglov har Gävles bygglovsprocess samt lagar och förordningar granskats.” (I Gille, F Granat 2014).

Det andra arbetet ”Planering, förutsättningar och effekter av implementering av solceller i
stadsutvecklingsprojekt”, handlar om problematiken med att implementera solceller i
stadsutvecklingsprojekt. Arbetets utfall kan beskrivas på så sätt att det har gett förslag till
förbättringar i processen och rekommendationer för hur solceller kan införlivas bättre tidigt i
planeringsfasen. (Juhlin 2011). Utöver dessa arbeten finns det en pilotstudie om problematisering av
vindkraftens regelverk som handlar om vindkraftens regelverk utifrån ett rättssociologiskt och
planeringsjuridiskt perspektiv. Arbetet tillkom för att utreda effekterna av ett förslag om en
effektivisering av uppförandeprocessen av vindkraftverk. Sammanfattningsvis klargör arbetet att det
finns brister i materialet som effektiviseringen av vindkraftsprocessen bygger på. (S Larsson 2009).
Förutom de arbetena finns det en rapport från boverket” Hur kan användningen av förnybara
energikällor främjas i planering och byggande?” (Boverket 2010). Energikontoret i Skåne har även
tagit fram en broschyr som heter ”Solenergi i stadsplanering – handledning för
stadsbyggnadskontor” med syfte att samla ihop kunskap och erfarenheter ifrån tidigare projekt för
att på så vis förmedla informationen till rätt målgrupper. (Energikontoret Skåne 2014).
PBLs definition på byggnad är ”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och
som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss
plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”. Således kan
det te sig sannolikt att solpaneler inte riktigt kan placeras inom definitionen byggnad eftersom
solpaneler inte uppförs så att människor ska uppehålla sig i eller runtomkring dem. Ej heller kan det
vara så att solpaneler kan betecknas som tak eller väggar. PBL definierar ombyggnad på sånt sätt att
hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Denna
definition kan även vara problematisk att hänföra till någon kategori, visserligen kan första delen
om att hela byggnaden förnyas vara ganska lättförståelig då det just krävs att hela byggnaden ska
förnyas. Däremot andra delen om att byggnaden påtagligt ska förnyas för att det ska klassas som en
ombyggnad kan vara otydlig i den bemärkning att vad kan räknas som en påtaglig förnyelse kan
tvistas om och bedömas olika från fall till fall. Fler problem blir det när byggnadsverk enligt PBL
ska försöka förklaras då det antingen är en byggnad eller en annan anläggning. Vad en byggnad är
har redan utrönts men en anläggning är alltså något annat än en byggnad och vad som står i PBF om
vilka andra anläggningar än byggnader det krävs bygglov för, en del anläggningar men inte för
några solpaneler. Däremot krävs det intressant nog bygglov för vissa vindkraftverk om de inte
uppfyller vissa uppsatta krav, det intressanta innebär att en viss förnyelsebar energikälla har tagits
med medan andra har utelämnats. En tillbyggnad definieras på sånt sätt att en byggnads volym
ökas, vilket kan tolkas på olika sätt, antingen att den totala mängden volym som hela byggnaden tar
upp ökar eller att själva den effektiva volymen där människor kan uppehålla sig ökar.
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Metod, forskningsdesign, inklusive empiri.
Metod i detta arbete kommer att involvera en kvantitativ dataanalys för att sammanställa de
bygglovsbefriade åtgärderna som finns i kommunerna samt avgränsningen för att utreda vilka
skillnader det finns i hur de kommunala plankontoren hanterar solpaneler i markanvändning och
bygglov. Den kvantitativa analysen bygger på idén om att data är möjlig att sätta in i olika fack och
därmed få en övergripande och nästan matematisk bild över analysen. Den kvantitativa metoden
kan dock bli svår att använda om det inte sätts ut klara spelregler över hur olika definitioner och
uttryck används. Rent etiskt så kommer arbetet att efterfölja personuppgiftslagen och tillvarata
människors integritet och inte sätta dem i en utsatt position. Då empirin kommer att inhämtas från
kommunernas egen hemsidor och då syftet är att undersöka hur kommunerna hanterar
bygglovsbefriade solpaneler innebär det att materialets trovärdighet och verifikation inte är det
primära eftersom det är själva regelverket som är det essentiella i undersökningen. Det som kan
vara fel med materialet är om det är utdaterat och kommunen har andra riktlinjer eller policys
gällande solpaneler. I detta arbete förutsätts det dock att kommunen ser till att informationen på sin
hemsida är uppdaterad för att inte missleda användarna av hemsidan. Vad som kan sägas om
empirin är att den kan ha ett bäst före datum eller att riktlinjer kan ändras genom att kommunen
påverkas av lagar eller politiska krafter och på så vis kan utfallet av resultatet bli annorlunda om
undersökningen görs om vid en senare tidpunkt. Denna dokumentstudie kommer även att innefatta
dokument från andra myndigheter och avklarade domar från domstolar där det har förekommit
tvister rörande solpaneler. Det mesta av empirin kommer att inhämtas ifrån de kommunala
hemsidorna och övrigt material som inte kan finnas på kommunala hemsidor eller via olika
databaser, lokaliseras via tryckta skrifter och böcker.

Förväntade resultat
Min förhoppning är att arbetet ska komma att ge en fördjupning och ett bättre kunskapsunderlag för
planerare och de som är intresserade av att planera för solceller, hur lagar och regleringar påverkar i
vilken grad som solceller kan uppföras, vad det finns för intressenter utöver de som önskar sätta upp
solceller som påverkas av byggnationer och hur synen på solpaneler är. Slutsatser brukar ofta vara
för tidiga i ett sådant här tidigt skede, men ett resultat som kan väntas är en rangordning av vilka
kommuner som arbetar aktivt med solpaneler och vilka som inte gör det, för att försöka få in mer
förnyelsebara energikällor. En slutsats som man kan tänka sig är att kommuner förhoppningsvis
arbetar aktivt för att underlätta byggandet av solpaneler så mycket som möjligt för privatpersoner
och företag.
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Begreppsförklaringar
BBR: Boverkets byggregler
MD: Mark- och miljödomstolen.
Nollenergihus: Byggnad som producerar lika mycket energi som det förbrukar.
Passivhus: Hus där viss energi som förbrukas i byggnaden produceras på fastigheten.
PBF: Plan- och byggförordningen
PBL: Plan och bygglagen från 2010.
Solceller: Begreppet solceller kommer att användas om de solpaneler som omvandlar solstrålar till
elektricitet.
Solfångare: Ordet solfångare kommer att användas om solpaneler vars teknik bygger på
uppvärmning av vatten, antingen direkt eller indirekt.
Solpaneler: I detta arbete kommer solpaneler att användas som ett samlingsnamn för både solceller
och solfångare. I vissa fall kommer de två primära solenergityperna att skiljas från varandra men
där solpaneler används spelar användningen inte någon roll utan syftar på användandet av
solenergiproducenter i panelform.
ÄPBL: Äldre plan och bygglag från 1987
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Solenergitekniker
Solceller
Kortfattat omvandlar solceller solens strålar till elektricitet genom att fotoner som passerar igenom
solcellen ger rörelseenergi till elektroner varpå det uppstår en ström. En förkortning som ofta
används om solceller är PV Photo Voltaic (på svenska fotovoltaik) där benämningen syftar på
förmågan att omvandla ljus (fotoner) till (elektroner) elektricitet. I de solceller som tillverkas i
dagens läge är det vanligaste aktiva materialet (det material som omvandlar solljus till ström) kisel.
Kislet i solcellerna kan tillverkas i tre olika former: monokristallina, polykristallina och amorfa.
Namnen beskriver strukturen hur kislet i solcellerna är uppbyggda, antingen består strukturen av en
kristall, flera kristaller eller så saknar cellen en kristallin struktur. De monokristallina cellerna är de
mest effektiva när det kommer till verkningsgrad och förmåga att omvandla solljuset till elektricitet
men även dyrast att tillverka då processen att få fram de enkla kristallerna är mest avancerad av de
tre typerna. I mitten återfinns de polykristallina cellerna vars verkningsgrad ligger emellan de
monokristallina och amorfa. Tillverkningskostnaden är lägre än de monokristallina cellerna men
högre än för de amorfa. Den sista av de tre typerna, de amorfa cellerna, saknar kristallin struktur
och är både lättast och billigast att tillverka, men har i gengäld lägst verkningsgrad. Värt att tänka
på när det kommer till solceller är att även om det ligger i det ekonomiska intresset att
verkningsgraden på panelen ska vara så hög som möjligt för att få ut maximalt med ström per
ytenhet så kan en lägre verkningsgrad men med en lägre tillverkningskostnad vara mer ekonomiskt
försvarbart. Det finns flera faktorer som påverkar slutpriset på varje producerad watt, bland annat
råvarupriset på kislet som används i solceller. Även om kisel är det näst vanligaste grundämnet i
jordskorpan så förekommer det sällan i ren form utan enbart i föreningar med andra material, dock i
olika renhet och massor. För närvarande anses de flesta kiselföreningar för dyra för att utvinna
kislet från. (F. Vanek 2012). Men nya framställningssätt eller andra tekniker kan göra det lättare och
billigare att utvinna kisel ur andra källor samtidigt som ett stigande råvarupris kan göra att mindre
rena föreningar ses som alternativa utvinningskällor. Det forskas även med alternativa material för
användning till solceller, bland annat metallegeringar och nanomaterial. Dock kan några av de
alternativa materialen som testas i solceller vara krävande för återvinningsindustrin i framtiden då
vissa av de legeringar som användas innehåller tungmetaller. Förutom tillverkningskostnader spelar
markkostnaden in d.v.s. kostnaden för marken kan spela roll när det kommer till val av olika
solceller. Även om den polykristallina solcellen skulle vara den billigaste per producerad watt om
man räknar med en livslängd på 30 år så tas inte markpriset med i beräkningen. Betänk att solceller
ska sättas upp på en begränsad markyta som först måste köpas in och elproducenten vill ha ut så
mycket el som möjligt under 30 år så kan det vara lönsamt att välja solcellen som är den
effektivaste men dyrare om det inte tas hänsyn till markpriset.
Förutom själva verkningsgraden på solcellerna finns det flera faktorer som påverkar en solcells
produktivitet. Då solcellen producerar elektricitet genom solens ljus producerar cellen ingen
elektricitet på natten. Skuggning i form av bland annat träd, byggnader och även skorstenar
påverkar produktiviteten negativt. Molnigt väder är också en aspekt som påverkar produceringen av
elektricitet negativt. För att utnyttja solcellen till max ska den direkta solinstrålningen ska vara så
hög som möjligt och då spelar lutningen på solcellen in beroende på solens läge. Men eftersom
solen dels innehar olika lägen på dygnet men också under året som har olika lägen under sommar,
vår, höst och vinter innebär det att en solcellspanel som sitter fast monterad inte alltid arbetar med
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högsta möjliga effekt. För att lösa problemet med solvinklen används i vissa installationer solföljare
som har till uppgift att vinkla solcellspanelerna efter solens läge för att uppnå så hög effekt som
möjligt. Det finns enaxliga och tvåaxliga solföljare, varpå den enaxliga följer solen horisontellt
vågrätt medan den tvåaxliga följer solen både vågrätt och lodrätt. Dock så kan kostnaden för
solföljare överstiga den extra effekt som återfås genom ökad solstrålning och kan skilja sig
geografiskt varpå preliminära beräkningar får utföras vid individuella projekt.

Soltermiska anläggningar
Solfångare ingår i en större samling produkter vars uppgift är att ta tillvara på värmestrålningen från
solen, att jämföra med solcellerna som tar tillvara på ljusstrålningen. Solfångare finns i flera olika
varianter och former, det finns plattsolfångare vars huvudsakliga utformning bygger på att
absorbenten, det vill säga den del av solfångarpanelen som fångar upp solvärmen ifrån
solstrålningen är platt. Vakuumsolfångare är en annan variant där tekniken bygger på att
absorbenten och värmeledningstransportörerna är inneslutna i vakuumrör. Den sista varianten är
koncentrerande solfångare vars teknik bygger på att solstrålarna koncentreras till absorbenten med
hjälp av speglar som kan vara av parabol modell eller plana.
Plattsolfångare kan vara uppbyggda på lite olika sätt, men i toppen sitter vanligtvis en eller flera
glasskivor som har till uppgift att skydda absorbenterna och rören i lådan mot både väder, vind och
korrosion. Glasskivorna har även till uppgift att minska värmeutstrålningen ut från solfångaren och
förhindra värmekonvektion utåt. Plast kan användas men är känsligare för repor och uv-utmattning
än glas och påverkar på så vis i längden solinstrålningen och värmen som kan utvinnas ur
solfångaren negativt. Inuti modulen sitter absorbenten som oftast är en metall som är svartmålad för
att absorbera så mycket av värmen från solstrålningen som möjligt. Under absorbenten ligger rör
som kan vara fyllda med vatten, etylenglykol eller vatten blandat med propylenglykol, vätskorna
med glykoler i används i miljöer med risk för frost och vätskan bör bytas ut i regel vart femte år.
Dessa är de vanligaste vätskorna även om andra medel kan användas som till exempel kolväteoljor
eller silikon som dock inte är vanliga på grund av dyrare driftkostnader då dessa ämnen har sämre
värmekapacitet och högre viskositet och kräver på så vis kraftigare anordningar. Rören har till
uppgift att transportera vätskan som värms upp av absorbenten och leder vidare värmen till
slutmålet, som kan vara en ackumulatortank för att lagra värmen till ett senare tillfälle då
varmvatten behöver värma upp byggnader eller användas som tappvatten, eller så tas värmen ut
direkt i till exempel ett poolsystem. På baksidan och på sidorna i modulen sitter ofta isolering för att
förhindra att värmen försvinner utåt men även för att förhindra att kylan tränger in när vädret är
avsevärt kallare än solfångarens temperatur. Själva ramen som innesluter alla delar och gör att
delarna blir till en modul sitter runt alla delar förutom på toppen där solstrålarna kommer in via
glasskivorna. Förutom själva solfångaren förekommer en pump för att pumpa runt vattnet från
solfångaren till ackumulatortanken.
En annan sorts solfångare av den platta typen är luftsolfångaren, vilken istället för rör med
vätskeburen värme använder sig av luft för att förflytta värmen från solfångaren till området som
behöver värmas upp. På solfångaren sitter ett intag för utomhusluft och vid intaget sitter ibland ett
filter för att rena utomhusluften om luften ska värma upp bostadshus eller andra känsliga miljöer.
Luften förflyttas från den varma solfångaren vidare till det området som ska värmas upp med hjälp
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av en fläkt. I vissa tillämpningar kan det förekomma solfångare som använder sig av termisk
lyftkraft för transport av den uppvärmda luften, det vill säga att luften enbart förflyttas på passiv
väg genom att varm luft stiger.
Den platta solfångaren kan också vara av en enklare modell där värmeupptagning sker via slangar
eller kanaler som är kopplade till fram- och returledningen, ledningarna som har till uppgift att leda
vidare vattnet från absorbenten till den källa som ska nyttja värmen från vattnet. Denna typ av
solfångare saknar glas ovanför absorbenten, isolering runt kanalerna och behöver inte nödvändigtvis
byggas i moduler utan kan byggas större eller mindre utifrån de förutsättningar för var solfångaren
ska placeras. Kanalerna är oftast tillverkade i svart plast för att absorbera största möjliga mängd
värme av solstrålningen. Då det inte heller finns något glas som hindrar lite av solstrålarna är
instrålningen och således effektiviteten högre. Vid varmt väder då omgivningstemperaturen är
varmare än absorbenten kan även den omgivande luften hjälpa till att värma upp vattnet eftersom
solfångaren inte har något glas eller isolering runt absorbenterna. Dock tillkommer bieffekten att
vid kallt väder släpper solfångaren ifrån sig mer värme än de med isolering och glas.

Solfångare som inte räknas in i kategorin koncentrerande solfångare då konstruktionen skiljer sig i
utformning och uppvärmningsmetod och inte heller riktigt kan placeras inom kategorin
plansolfångare då metoderna för uppvärmning och uppbyggnad skiljer sig, kallas för
vakuumsolfångare. Vakuumsolfångaren bygger på att absorbenten och värmeledningsrören är
inneslutna i ett glasrör där luften har sugits ut för att skapa ett vakuum som isolerar absorbenten och
värmetransportrören från utvändig kyla men också från värmestrålning utåt. Ett sätt att transportera
värmen från absorbenten bygger på att ett värmerör innehållande en vätska förs in i vakuumröret
och vätskan förångas när det är varmt och stiger upp till en värmeväxlare som sedan transporterar
vidare värmen till slutanvändning eller lagring medan ångan återgår till fast form och åker tillbaka
ner till vakuumröret. Modellen som bygger på förångande vätska kallas ”heat-pipe”. Det andra
sättet som värmen överförs från absorbenten i vakuumröret till användningsstadiet är med ett
vätskefyllt kopparrör som går ner igenom hela vakuumröret och vänder tillbaka upp, detta kallas ”upipe”. Vätskan består av en glykolblandning och istället för heat-pipen som ger värme till
värmeväxlaren som i sin tur transporterar vidare värmen transporteras värmen från u-pipen direkt
via vätskan till slutanvändandet. Värt att nämna är att heat-pipen behöver monteras nästan stående
för att vätskan ska kunna rinna tillbaka efter att den förångats medan u-pipen inte behöver monteras
stående eftersom den har en pump som driver runt vätskeblandningen.
De koncentrerande solfångarna bygger på principen att solens strålar koncentreras till en punkt,
linje eller yta med hjälp av polerade ytor som reflekterar solstrålarna. En av typerna är den parabola
trågformade solfångaren som är utformad antingen som att solstrålarna koncentreras till en
fokuslinje i solfångaren eller att solstrålarna koncentreras till en yta i solfångaren. Där solstrålarna
koncentreras till en fokuslinje i solfångaren finns ett rör med en vätska som leder vidare värmen till
det tilltänkta användningsområdet. Då temperaturen blir högre i de koncentrerande än för de plana
solfångarna kan de koncentrerande solfångarna användas till industriella processorer, elproduktion i
olika kraftverk eller till andra processer som kräver högre temperaturer. Den andra sortens
trågformade solfångare som koncentrerar solstrålarna till en yta (absorbent) i solfångaren som är
mindre känslig för solens position på himlen än vad solfångaren med fokuslinje är och vinkeln
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behöver därför inte justeras lika ofta för att fokuseringen ska vara tillräcklig. Däremot så är
solfångaren med absorberande yta mindre intensiv än vad den linjefokuserande är.
En annan typ av koncentrerad solfångare är den skålformade parabola som fokuserar solens strålar
till en punkt och kan därmed uppnå temperaturer uppemot 2000 grader förutsatt att solinstrålningen
är perfekt och beroende på hur solfångaren är utformad. Tillverkningstekniska svårigheter har gjort
att dessa solfångare enbart haft tillämpningar i forskning eller som demonstrationsprojekt.
Soltorn med heliostater räknas in till solfångare även om de främst producerar elektricitet, detta
eftersom tekniken använder sig av en solfångarteknik och inte en process där ljuset omvandlas till
elektroner. Soltornen producerar istället elektricitet genom att solstrålarna koncentreras till en punkt
som värmer upp vatten eller något annat medium som i sin tur driver en turbin, stirlingmotor eller
annan sorts värmemotor vars uppgift är att producera elektricitet. Heliostaterna är de plana speglar
som koncentrerar solstrålarna till soltornet där värmen kan uppnå temperaturer över 1000 grader.
För att uppnå hög effektivitet justeras alla speglar individuellt efter solens position på himlen. Även
om soltornen använder sig av direkt värme från solstrålarna och således enbart fungerar när solen
lyser finns det ett sätt att komma ifrån detta problem och lagra värmen till senare produktion av
elektricitet. Salt kan användas som energibärare och lagra värmen så att den kan användas på natten
eller när det behövs en högre energiproduktion. Denna typ av solfångare förekommer i större
formationer där speglarna sätts ut på ett stor öppen plats.

13

Resultat
Bygglov i kommuner
Utifrån de sökparametrarna som har använts finnes att av Sveriges 290 kommuner tar 115
kommuner upp bygglov om solpaneler medan 175 kommuner inte nämner något om solpaneler och
bygglov på sina hemsidor. Den informationen som har tagits fram bygger på sökningar via
söktjänsten Google plus sökord om solpaneler och kommunens namn för att få fram information om
bygglov och solpaneler. Tillvägagångssättet har sett ut så att via Google sökindex använda en
sökslinga bestående av `kommunnamnet + bygglov + solceller` där ett exempel kunde se ut ”Ale
kommun bygglov solceller”. I vissa fall kunde toppresultaten resultera i att sökningen ledde direkt
till rätt hemsida. I det här fallet hänvisar rätt hemsida till kommunens hemsida och underrubriken
som behandlar bygglov om solpaneler. Om denna sökfras inte ledde till rätt hemsida alternerades
istället det sista ordet i sökfrasen mellan solceller och tre andra ord, dessa andra ord var solfångare,
solpaneler och solanläggning. Om den sökfrasen inte gav önskvärt resultat fortsatte undersökningen
genom att gå in på respektive kommuns hemsida, leta rätt på kommunens flikar som innehöll
bygglov och sedan under bygglovsfliken granska de underrubriker som kunde innehålla
”bygglovsbefriade åtgärder”, ”vad kräver bygglov” eller ”vad kräver inte bygglov”, om dessa flikar
på hemsidan inte heller gav önskvärt resultat användes hemsidans egen sökfunktion för att finna
kommunen riktlinjer gällande uppförande och bygglov av solpaneler. I sökrutan på hemsidan söktes
orden solceller, solpaneler, solfångare och solanläggning var för sig tills informationen om bygglov
och solpaneler fanns på någon sida eller i något dokument alternativt att sökorden resulterade i inga
funna dokument eller sidor och på så vis konstaterades att den informationen inte fanns att tillgå.
Hur många fall och vilka fall där första sökningen på indextjänsten ledde till rätt hemsida är inte
direkt relevant i det här arbetet då fokus snarare ligger på hutuvida informationen finns eller inte
finns tillgänglig på kommunernas hemsidor. Att informationen är relativt lätt att hitta är dock en
förutsättning för att kunna finna information. Utifrån de sökparametrar som använts får det anses att
om det finns kommuner vars information om bygglov och solpaneler ej framkommit i detta arbete
har de varit relativt svåra att finna och är därför inte tillförenliga med syftet.

Plan och bygglagen
I PBL och ÄPBL nämns inte över huvud taget orden solceller, solpaneler, solfångare eller
solanläggning, om ordet sol används som sökord uppvisas tre ord som innehåller sol. I PBL
förekommer två ord, vilka är solidariskt och värmeisolering medan det enda ordet som innehåller
sol i ÄPBL är solidariskt. Således förekommer inga direkta kopplingar mellan solpaneler i varken
nuvarande plan- och bygglagen eller i äldre plan- och bygglagen. Bygglov hanteras i 9 kap.
Bygglov, rivningslov och marklov m.m. PBL. Där står det beskrivet vad som krävs för bygglov och
vad som inte kräver bygglov.

Bygglovsguiden
Utifrån bilaga 1 ”bygglov om solpaneler i kommuner” framkommer det att 27 kommuner använder
sig av bygglovsguiden för hjälp med bygglov. Bygglovsguiden är en hemsida som vilken kan
förklaras vara en guide vilken hjälper personer som ska söka bygglov. ”Guiden vänder sig i första
hand till dig som skall söka bygglov för en- eller tvåbostadshus, rivningslov och andra åtgärder i
anslutning till sådana hus eller förhandsbesked.” (Bygglovsguiden 2016). I bygglovsguidens
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handbok som har till uppgift att ge råd till de som ska söka bygglov hänvisar bygglovsguiden i råd
om solfångare och solpaneler till PBL §2, §5 och §8.
Bygglovguidens riktlinjer gällande solfångare redovisas nedan.
”Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat
sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en
lovpliktig åtgärd. En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara
om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma
om en byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång. Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga. Om byggnaden däremot är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får den inte förvanskas.
Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då kan det allmänna intresset av att
bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I
sådant fall kan kommunen neka bygglov. Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan
byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot
lagen på något sätt.”

Utöver de riktlinjerna som bygglovsguiden tagit fram har 6 eller 7 kommuner egna riktlinjer trots
att de använder sig av bygglovsguiden. De kommuner som har egna riktlinjer redovisas i tabellen
nedan. Att Trelleborgs kommun sitter inom parantes beror på att de använder sig av
bygglovsguidens riktlinjer men att de aktivt använt dem som förklaring vid frågan om bygglov och
solceller.
Kommuner som har egna
definitioner förutom
bygglovsguiden
Falkenbergs kommun**
Falu kommun**
Haninge kommun**
Katrineholms
kommun**
Tierps kommun**
Trelleborgs kommun(**)
Falkenbergs riktlinjer är följande:
”Inom områden med bevarandeplan (Falkenbergs innerstad och delar av Hertingområdet) samt för
fastigheter som i byggnadsinventeringen Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - enskilda byggnader i
Falkenbergs tätortsområde (2006) värderats i klasserna A eller B krävs bygglov för alla typer av takfönster
och takmonterade solceller/solfångare. I övriga detaljplanelagda områden krävs bygglov för takfönster vars
sammanlagda yta är större än 2 kvadratmeter. Bygglov krävs också för solceller/solfångare monterade i
takliv eller parallellt med takbeläggningen och vars sammanlagda yta överstiger 20 kvadratmeter, samt för
solceller/solfångare som står uppresta på taket. Takfönster och solceller/solfångare placerade i takliv eller
parallellt med takbeläggningen regleras inte specifikt i plan- och bygglagen. I 9 kap 2 § PBL anges dock att
bygglov krävs, i områden som omfattas av detaljplan, om "byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt." För en- eller
tvåbostadshus krävs det enligt 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta
taktäckningsmaterial, såvida åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär.”
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Falus riktlinjer är :
”Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla
byggnader kan kräva lov.”

Haninges lyder:
”Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i Plan- och bygglagen, men kan tolkas som en utvändig
ändring av byggnad inom detaljplanelagt område. I inte detaljplanelagt område utgör detta inte
bygglovspliktig åtgärd. Även om lovplikt inte föreligger ska Plan- och bygglagens bestämmelser följas
avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.”

Katrineholms formuleras:
”I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat
område om de placeras på tak, men inte om de följer takets lutning. Bygglov krävs också för placering på
fasad eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande).”

Tierps riktlinjer lyder:
”I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat
område om de placeras på tak men inte platt på taket, på fasad, eller på byggnad med skyddsbestämmelser
(q-märkning eller motsvarande).”

De kommuner som har riktlinjer för bygglov om solpaneler kommer att granskas för att finna
begränsningar och därigenom belysa hur lätt, svårt men framför allt hur tydligt riktlinjerna beskriver
bygglovsbefriad uppsättning av solpaneler. Riktlinjerna kommer att bedömas på så sätt att åtgärder
som på något sätt begränsar uppsättning och bygglovsbefriade åtgärder genom form, höjd, vinkel
utseende m.m. d.v.s. sådana åtgärder som inskränker möjligheten att sätta upp solpaneler.
Granskningen kommer att resultera i uppräkning av begränsningar för varje kommun. Att tänka på
vid utfallet är att om en kommun skulle ha 4 begränsande åtgärder medan en annan kommun har två
begränsande måste inte betyda att det i den första kommunen är svårare att sätta upp solpaneler utan
det kan vara så att kommunen med färre begränsningar har desto strängare krav på sina
begränsningar för bygglovsfria solpaneler eller helt enkelt att kommunen med fler begräsningar är
tydligare vad som kräver eller inte kräver bygglov.
Under den första granskningen som resulterade i huruvida kommunerna har riktlinjer eller inte för
bygglovsbefriade solpaneler återkom vissa likartade uttryck och begränsningar gemensamt för
kommunerna. Några exempel på återkommande formuleringar är att bygglovs inte behövs om
solpanelerna ligger i takfallet eller att solpaneler på marken inte behöver bygglov. Utifrån de
begränsningar som kunde ses i flertalet kommuner har tio olika begränsningsrubriker formulerats.
De följer i ordning DP-bestämmelser, Fasad, Färg, Kulturmiljöer/Skyddsbestämmelser,
Lutning/Höjd, Placerad på mark, Storlek, Utanför DP, Väsentligt ändrar samt Övrigt.
Den första, DP-bestämmelser, innefattar riktlinjer som tar upp bestämmelser i detaljplaner där
begränsande faktorer kan ligga i att detaljplanen innehar begräsningar som skulle påverka
uppsättandet av solpaneler. Det kan handla om bestämmelser som takfärg, bestämda täckmaterial
eller andra bestämmelser som kan sätta stopp för uppsättning av solpaneler. DP-bestämmelser
används även om riktlinjer som tar upp att de bygglovsbefriade åtgärderna inte strider mot PBL
eller BBR på något annat sätt.
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Olika begränsningar
Fasad används då det förekommer begränsningar gällande uppsättning av solpaneler på väggar eller
fasader på byggnader.
Urvalet färg används i de fall då riktlinjerna antyder att bygglov krävs för solpaneler som inte följer
en viss färg, t.ex. att panelerna har annan färgnyans än taket som de sätts upp på.
Den fjärde kategorin, kulturmiljöer/skyddsbestämmelser, involverar flertalet begränsningar men
som dock är närbesläktade och i detta urval anses vara tillräckligt lika för att gå under en kategori.
De slås även samman för att ett alldeles för stort antal begränsningsfaktorer kan göra
sammanställningen svåröverskådlig och för komplex. Inom kulturmiljöer/skyddsbestämmelser
återfinns begränsningar som blir påverkade av områdesbestämmelser, skyddsbestämmelser inom
detaljplan (d.v.s. q- eller k-märkning, skydd mot varsamhet eller skyddade med andra
bestämmelser), kulturmiljöer vilka innefattar kulturhistoriska byggnader, byggnader klassade som
riksintresse, områden av kulturhistoriskt värde d.v.s. i de flesta fall byggnader som är skyddade mot
förvanskning. Även om skyddsbestämmelserna skulle kunna ordnas i samma urval som DPbestämmelser ligger ändå valet på att lägga de begränsningarna tillsamman med kulturmiljön
eftersom de går under samma bevarandeskydd som inte alltid är fastställda av planarkitekterna utan
av kulturpersoner medan DP-bestämmelser som takfärg eller material i regel bestäms av
planarkitekterna.
Nästkommande begränsning, lutning/höjd, används i de fall där bygglovsfriheten regleras av
lutningen på solpanelerna eller om höjden över tak, nock eller likande spelar någon roll för
bygglovsfriheten, ett exempel som har framkommit i förundersökningen är så länge solpanelerna
följer takfallet (d.v.s. lutning på taket) behövs inte bygglov.
Placerad på mark, används när det kommer till begränsningar gällande solpaneler placerade på mark
och inte på någon byggnad. Det kan till exempel innebära begränsningar i storlek eller att panelerna
inte får vara högre än en viss höjd gällande placering på marken.
Den sjunde begränsningsfaktorn, storlek, används då riktlinjerna anger någon storleksbegräsning på
bygglovsbefriade solpaneler. Det kan handla om specifika begränsningar gällande ett visst antal
kvadratmetrar, begränsningar i procentuella tal där t.ex. den totala ytan inte får överstiga 30 % av
takytan, eller så används uttrycket ”större” för att de bygglovsbefriade åtgärderna inte ska få
användas.
Utanför DP, handlar om fall där riktlinjerna specifikt talar om begräsningar som gäller utanför
detaljplanelagt område.
Väsentligt ändrar, är en begränsning som anspelar på att det i riktlinjerna formuleras på så vis att
solpaneler som inte väsentligt ändrar en byggnad eller områdes karaktär inte kräver bygglov. I
denna begränsning ingår även formuleringar som exempelvis ”avsevärt förändrar” eller ”enbart
förändrar byggnad eller områdes karaktär”.
Den tionde och sista avgränsningen, övrigt, används i de fall där det finns ytterligare begräsningar
som inte kan fördelas in i de tidigare avgränsningarna. Det kan handla om allt ifrån att den som
tänkt sätta upp solpaneler behöver skriftligt godkännande från berörda grannar för att undslippa
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krav på bygglov eller att det tas upp i riktlinjerna begränsningar om placering på redan
bygglovsbefriade byggnader (t.ex. friggebodar eller attefallshus) eller begränsningar om annan
utformning som kan påverka omgivningen.
I bilaga 3 har alltså kommunernas riktlinjer sorterats upp och granskats där varje kommuns riktlinjer
har gåtts igenom för att ge ett resultat om hur begränsande deras riktlinjer om bygglovsbefriade
solpaneler är. De tio olika avgränsningsbegränsningarna har radats upp och inom varje rubrik där
riktlinjerna nämner något om begränsningar sätts en etta ut. Ettan sätts ut för att senare kunna
summera ihop hur många olika begränsningar var kommun har men även hur många kommuner
som begränsar inom varje område. Som tidigare nämndes så betyder det inte direkt att en kommun
som har lägre begränsningar automatiskt är mindre reglerande än vad en annan kommun är som har
fler begränsningar då begränsningarna kan vara olika betydande beroende på hur den tilltänkta
anläggningen ser ut eller var den är tänkt att placeras. Även kommuner som har lika många
begränsningar kan ha olika begränsningar och således olika förutsättningar för uppsättning av
solpaneler. En annan aspekt som också behöver has i åtanke är tillförlitligheten i urvalet, alla
kommuner där riktlinjer kunde finnas har tagits med i sammanställningen. Däremot så säger det inte
så mycket om hur kompletta eller hur tydliga riktlinjerna är. Vissa kommuner är otydliga på så sätt
att de inte valt att skriva ut några riktlinjer mer än att bygglov krävs för installation av solpaneler.
För att ta ett exempel så formulerar Strängnäs sina riktlinjer följande ” Det behövs bygglov om
ändringar avsevärt påverkar det yttre utseendet. Restriktioner gäller för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Kontakta alltid kontoret för säkerhets skull för att se vad som gäller för din fastighet.”,
egentligen skulle det kunna hävdas att de enda begränsningarna för Strängnäs kommun var
kulturmiljöer/skyddsbestämmelser och väsentligt ändrar. Men då de tydligt skriver ut att kontoret
alltid ska kontaktas för säkerhets skull föll valet på att sätta begränsningar på alla avgränsningar
därför att det är för otydligt vad som kan anses som avsevärd förändring.
I tabellen nedan redovisas antalet kommuner som blivit tilldelade olika många begränsningar.
Fördelningen mellan antal begräsningar ligger med övervägning mot lägre antal begränsningar och
aningen färre som har många begränsningar. Då det finns 11 olika antal begränsningar i tabellen blir
alltså fem begränsningar mittentalet medan de som är färre än fem kan komma att kallas färre antal
begränsningar medan de kommuner som har fler än fem kan kallas större andel begränsningar. Som
tabellen då visar så är det 76 kommuner som har färre begränsningar medan det är 30 som har större
andel begränsningar och till sist 9 kommuner där begränsningarna ligger i mitten på fem till antalet.
Antal begräsningar
0 Begränsningar
1 Begräsnings
2 Begränsningar
3 Begränsningar
4 Begränsningar
5 Begränsningar
6 Begränsningar
7 Begränsningar
8 Begränsningar
9 Begränsningar
10 Begränsningar
Summa
18

Antal kommuner
0
4
11
25
36
9
4
9
3
4
10
115

För att visa hur riktlinjerna har fått de olika antalen begränsningarna kommer två exempel från varje
nummer att citeras och visa lite mer hur bedömningen har sett ut.
De två kommunerna som väljs ut med en begränsning i sina riktlinjer är Österåkers kommun och
Härryda kommun helt enkelt för att de var första och sista enligt alfabetisk ordning och det
egentligen inte spelade någon större roll eftersom alla fyra kommunerna hade samma begränsning
vilken var lutning/höjd. Härrydas kommuns riktlinjer följer såhär:
”Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att: sätta upp solfångare (som inte ligger i takfallet)”

medan i Österåkers kommuns står skriven på detta sätt:
”Solpaneler som monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) kräver bygglov.”.

Nästa urval utav de kommuner som blev tilldelade två begränsningar är Höganäs kommun och
Säters kommun därför att det var de kommunerna som var första och sista i alfabetisk ordning i
detta urval förutom Tierp som dock använder sig av bygglovsguiden och har gåtts igenom tidigare i
arbetet. Höganäs kommuns riktlinjer är följande:
”Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga
och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.
Undantag gäller dock för de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår
kulturmiljöplan eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan. För dessa byggnader krävs det
alltid bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.”
och Sollefteå kommuns riktlinjer lyder: ” Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i plan- och
bygglagen, men kan tolkas som en utvändig ändring av byggnad inom detaljplanelagt område, undantaget
en- och tvåbostadshus. Utanför detaljplanelagt område är solfångare och solceller inte bygglovspliktiga.
Även om det är bygglovfritt ska plan- och bygglagens bestämmelser följas avseende anpassning till
omgivningen, varsamhet och förvanskning.”

Av de kommuner som fått 3 begränsningar valdes Bollnäs och Ödeshög ut eftersom de följer
alfabetet om första och sista i bokstavsordning. Bollnäs riktlinjer lyder:
”Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras: på tak men inte parallellt med
takfallet på fasaden på byggnad med skyddsbestämmelser
Bygglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:
utanför detaljplanerat område
stående fritt på marken
platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)”

medan Ödeshögs kommuns riktlinjer beskrivs:
”Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla
byggnader kan kräva lov.”

I urvalet med 4 begränsningar väljs Danderyds kommun och Strömstads kommun ut därför att de är
sista och första i bokstavsordning, när de som använder sig av bygglovguidens formulering valts
bort. Att inte ta med de som använder sig av bygglovsguidens riktlinjer görs för att få ett bredare
urval men också för att bygglovsguidens riktlinjer togs upp tidigare i arbetet. Danderyds riktlinjer
beskrivs följande:
”Du behöver generellt inte bygglov när solpanelerna placeras nära och i samma vinkel som taket på en- och
tvåbostadshus
för bygglovbefriade byggnader, så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte
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längre kan räknas som en bygglovbefriad byggnad
Tänk på att panelen så långt det är möjligt ska anpassas till områdets karaktär.
Bygglov krävs när
huset eller området är kulturhistoriskt värdefullt (bör då försänkas i taket)
panelen förändrar husets karaktär
panelen sätts i en annan vinkel än takets
panelen påverkar byggnadshöjden
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus”

och nästkommande är Strömstads riktlinjer :
”Solfångare kräver oftast inte bygglov.
Bygglovspliktiga solfångare
Solfångare kan bli bygglovspliktiga om de är tillbyggnader, till exempel skärmtak större än 15 kvadratmeter
eller plank högre än 1,8 meter. De kan också bli bygglovspliktiga om de höjer totalhöjden på taket, inte
följer takets lutning, täcker en betydande del av takets yta eller om de placeras på en kulturhistoriskt
intressant byggnad.
Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller i ditt fall.”

Nästkommande kommuner med 5 begränsningar väljs Ale och Tyresö kommun ut då de i
bokstavsordning är första och sista i denna avgränsning. Ales riktlinjer beskrivs
”Behövs bygglov för att få sätta upp solceller? Normalt behövs inte bygglov när solcellerna inte avviker från
befintlig taklutning och inte upptar mer än en tredjedel av takytan (gäller inom detaljplan). Större paneler,
paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt för kommersiellt bruk kan kräva lov. Gällande
fristående solceller, kontakta byggenheten. Du kan behöva bygglov för Solfångare, beroende på storlek och
placering”

Tyresös riktlinjer är som följer:
”En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom
detaljplanelagt område. En tumregel kan vara att solfångare med en yta mindre än 10 kvm inte kräver
bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt. Solfångare på marken eller på bygglovsfri
byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. För q och k märkta fastigheter samt inom områden
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs bygglov för solfångare. Sådana solfångare bör i första hand
försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för
områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass
är olämpliga för installation av solfångare.”

I kommuner med 6 begränsningar föll valet på Alingsås och Tidaholms kommun i följd med
rådande bokstavsordning. Alingsås riktlinjer lyder följande
”Solfångare/solceller får installeras utan bygglov under följande förutsättningar:
Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m. om byggnaden inte har höga
kulturmiljövärden.
För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.
För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt område
behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är en bedömning
som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på området och hur
omfattande och synliga solcellerna är.
För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas som byte
av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat
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sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.
Det är den enskilde byggherren som tänker uppföra solenergianläggningar som har ansvar för att plan- och
bygglagen följs. Det innebär bla att den enskilde ansvarar i första led för att bedöma om de tänkta
solfångarna/solcellerna är bygglovspliktiga eller inte. Bedömningen kan överklagas och anläggningen kan
t.o.m. komma att behöva tas bort om frågan blir föremål för tillsyn och överprövning. Kontakta därför gärna
kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.
För en- och tvåbostadshus görs följande bedömning: Solenergianläggningar som har samma eller
närliggande färgnyans som befintligt tak på vilken man avser uppföra dem bedöms sannolikt inte ändra
karaktären på byggnaden eller området väsentligt. Exempel: en villa med svarta betongpannor som förses
med mörka solenergianläggningar.
Solenergianläggningar som placeras på en på taket uppbyggd konstruktion vars höjd är maximalt 1,2 meter
från närmast omgivande takyta bedöms av kommunen inte utgöra bygglovspliktiga tillbyggnader. Däremot
kan anläggningarna fortfarande kräva bygglov som ändring av byggnad, se ovan.
Vid samtliga anläggningar gäller att dåligt till taket/byggnaden anpassade solenergianläggningar eller
estetiskt tveksamma lösningar och konstruktioner anses generellt öka risken betydligt för att byggnadens
karaktär väsentligen ändras och bygglovsplikten inträder. Bygglov kommer sannolikt i sådana fall inte att
beviljas.
Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga
kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste bygglovsprövas. Kontakta gärna
kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.”

och Tidaholms riktlinjer är:
”Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Här är solcellspaneler och solvärmepaneler i allmänhet bygglovsbefriade. Bygglovsplikt gäller dock för
paneler inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader där placering
ska undvikas på byggnader som ligger vända mot parker, torg eller huvudstråk.
Inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Bygglov krävs för uppsättning av solcellspaneler/solvärmepaneler inom detaljplanelagt område eller
sammanhållen bebyggelse när:
byggnaderna eller området är kulturhistoriskt värdefullt
byggnaderna är q-märkta
byggnaderna omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 8:13
panelerna sätts i en annan vinkel än takets lutning
panelerna påverkar byggnadens höjd
panelerna monteras på vägg
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus
paneler placerade på mark som är större än åtta kvadratmeter eller högre än 1,20 meter
det kan anses störande för omgivningen, t.ex. på grund av reflexer”.

De kommuner som blev valda utifrån 7 begränsningar är Gnesta och Uppvidinge. Gnestas riktlinjer
lyder:
”För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse är
solfångare bygglovsbefriade. För byggnader inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse
gäller bygglovsbefrielse för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under
förutsättning att:
• byggnaderna inte är q-märkta
• byggnaderna eller området inte är kulturhistoriskt värdefullt
• det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden, till exempel
färg och materialval, som påverkas av solpanelen
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• solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
• solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
• solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
• högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av komplementbyggnaders tak täcks.
I övriga fall måste bygglov sökas
Solpanelerna får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.
Solfångare/panel på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov, så
länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte längre kan räknas som en
bygglovsbefriad byggnad”

medan Uppvidinges säger såhär:
”Bygglovsbefria solfångare och/eller solceller på samtliga byggnader inom detaljplanelagt område om
nedanstående villkor uppfylls:
• De upptar en yta som motsvarar max 50 % av takets totala Area
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• De inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § planoch bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
• De inte placeras över nock
2. Bygglovsbefria solfångare och solceller utom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse om
nedanstående villkor uppfylls:
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller
omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
3. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare på mark upp till 1,10 meter. Vid placering ska hänsyn tas så
att olägenheter för grannar och fara för trafik- och barnsäkerhet inte uppstår.
4. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare som placeras på bygglovsbefriad byggnad, exempel
friggebod.”.

I avgränsningen med 8 begränsningar föll valet på Marks och Stockholms kommun eftersom den
tredje kommunen Haninge redovisades tidigare i arbetet då den kommunen använder sig av
bygglovsguiden. Marks riktlinjer lyder följande :
”Förslaget ligger i linje med Plan- och byggnadsnämndens uppdrag att öka medvetenheten hos allmänhet
om energi- och klimatfrågor respektive uppmuntra till ökad energieffektivisering i bostäder, för företag
likväl som kommunala verksamheter. Bygglov för uppsättning av solceller och solpaneler krävs inom
detaljplanelagt område enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, då åtgärden likställs med byte av
taktäckningsmaterial eller åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglov krävs inte för
motsvarande åtgärd utanför detaljplanelagt område. Nämnden har endast ett fåtal ansökningar per år för
uppsättning av solceller respektive solpaneler varför förslaget endast marginellt kommer att påverkar
nämndens budget. Oberoende av att åtgärden är avgiftsfri kan bygglov nekas ifall det exempelvis avser en
kulturhistoriskt känslig miljö/byggnad, där plan- och bygglagens generella hänsynsregler inte kan uppfyllas.
Plan- och byggnadsnämnden föreslår att bygglov för såväl solceller och solpaneler skall vara
avgiftsbefriade.”

och Stockholms riktlinjer är:
”En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom
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detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på bygglovsfri
byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk
eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.”

I näst sista begränsningsindelningen med 9 begränsningar tas Habo och Vansbro kommun fram som
exempel eftersom de följer den rådande bokstavsordningen. Riktlinjerna i Habo ser ut på detta sätt:
”Inom detaljplanelagt område kan också bygglov krävas för yttre ändringar såsom ... montage av
solanläggning.” och Vansbros ser ut såhär:
”Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att: I vissa fall montera
solfångare”.

Till sist så tas två exempel där kommunerna fått alla begränsningar tilldelade. För att åter följa
bokstavsordningen så redovisas Eskilstuna och Vellinge kommuns riktlinjer. Eskilstunas bestämmer
följande:
”Ta alltid kontakt med byggnadskontoret på din kommun för att få reda på lokala bestämmelser.” men
Vellinge har beslutat:
” I Vellinge kommun krävs bygglov för all utvändig ändring av en byggnad. Alla installationer av solceller
eller solfångare omfattas därmed av krav på bygglov. Normalt räcker det med att fylla i en
ansökningsblankett och bifoga fasadritning (ibland räcker det med ett foto på fasad/tak) samt ett
produktblad. Bygglovsprövningen kostar cirka 1 400 kr.”

När datan för de olika begränsningarna redovisas syns det skillnader mellan vilka begränsningar
som oftare används än andra. Den begränsningen som används minst ofta är att begränsa
bygglovsfriheten utanför detaljplanelagt område medan den begränsningen om oftast används är
kulturmiljöer och skyddsbestämmelser. Däremot så är begränsningen, placerad på mark, enbart 4
ifrån att användas lika få gånger som utanför DP. Om istället fokus läggs på toppen är skillnaden
lite större, mellan den begränsning som används flest gånger och den som används näst flest gånger
skiljer det 18 begränsningar. Tillsammans har kommunerna 527 begränsningar där bygglovsfriheten
på något sätt är begränsad och i genomsnitt blir det ca 4,5 begränsningar per kommun.
Olika begränsningar
DP-bestämmelser

Antal
kommuner
29

Fasad
71
Färg
53
Kulturmiljöer/
98
skyddsbestämmelser
Lutning/höjd
Placerad på mark

80
22

Storlek
Utanför DP

51
17

23

Väsentligt ändrar

69

Övrigt
Totalt antal
begränsningar

37
527

I bilaga 3 summeras de kommuner vilka valt att inte ta ut någon bygglovstaxa för bygglov som
gäller solpaneler. Dock så kan det förekomma fler kommuner där bygglovsavgiften är borttagen
eftersom urvalet gäller de kommuner där det har skrivits om befriad bygglovstaxa i samband med
riktlinjer för solpaneler. Med andra ord så har det inte aktivs sökts efter befriad bygglovstaxa utan
de kommuner som redovisas är de som i samband med tidigare sökningsparametrar uppkommit som
de som har befriad bygglovstaxa. I tabellen nedan redovisas de kommuner där ett bygglov för
solpaneler är borttaget. Däremot så är Markaryds kommun en liten parantes eftersom de egentligen
inte har några specifika riktlinjer för solceller utan det är beslut i miljö- och byggnadsnämnden som
har tagits upp som riktlinjer från Markaryds kommun. I beslutet finns två beviljade bygglov av olika
karaktär och på slutet nämns det att ärenden som rör solcellsanläggningar är befriade från
bygglovsavgiften.
Kommuner där
bygglovsavgiften för solpaneler
är borttagen.
Knivsta kommun
Lerums kommun
Lessebo
Linköpings kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Säters kommun
(Trosa kommun)
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Analys
Bygglov kommuner
För att sätta in begränsningarna i ett verklighetsperspektiv så ska de 20 kommunerna som valts ut
testas mot en solcellsanläggning som kan tänkas installeras på en genomsnittsvilla. För att ta reda på
hur stor anläggning som behövs för att förse en medelvilla med elektricitet för det egna årsbehovet
behöver information om effektivitet, förbrukning och solinstrålning tas med i beräkningarna. Enligt
energimyndighetens årliga rapport (Energimyndigheten 2015: 35) var den genomsnittliga
elförbrukningen (både uppvärmning och hushållsel) för ett småhus i Sverige år 2014 ca 15 000-16
400 kWh. Småhus är i det här sammanhanget definierat som svenska en- eller tvåfamiljshus med
permanent boende, med andra ord exkluderas flerbostadshus och lokaler. För att få en siffra att
jobba med räknas genomsnittsvärdet för medelelförbrukningen ut genom att ta lägsta och högsta
och dela på två vilket då blir (15000+16400)/2=15700 kWh. Så hur stor anläggning behövs för att
tillgodose hela medelförbrukningen för ett småhus i Sverige? Beroende på var i Sverige huset är
beläget är den direkta solinstrålningen lite varierande, men för ett hus beläget i södra Sverige ligger
globalstrålningen på ca 1000 kWh/kvm (SMHI 2016a) baserat på WMO normalsiffror under 19611990. Men däremot så kan och verkar det som ett förändrat klimat kan komma att ge mer soltimmar
till Sverige, då SMHI skriver att sedan mitten av 1980-talet och till 2005-2006 har globalstrålningen
öket med ca 8 %. Även om globalstrålningen på 1000 kWh/kvm kan vara lite utdaterad kommer
den ändå att användas då den också kan vara aktuell för de områden som tidigare haft lite lägre
solinstrålning. Däremot så kommer de platserna med fler soltimmar att vara aningen högre än 1000.
Siffran är i alla fall en bra medelsiffra och lätt att komma ihåg och räkna med. Den effekten som en
solpanel har varierar men jag kommer här att utgå ifrån 150 W/kvm som Svensk solenergi säger att
effekten kan vara uppemot (Svensk solenergi 2013). Således resulterar dessa siffror i att en 105kvm
stor solanläggning behövs för att tillgodose ett småhus med årsförbrukning av elektricitet.
Uträkningen är gjord genom att dela årsförbrukningen på hur mycket en solcellspanel kan generera i
elektricitet under ett år, det vill säga 15700/150=104,66 vilket avrundas till 105 kvadratmeter.
Anläggningen testas till en början emot de kommuner som har en begränsning för att det ska krävas
bygglov, Härryda och Österåker. Dessa kommuner reglerade bara att solpaneler som inte sitter i
takfallet behöver bygglov, således borde alltså anläggningen få placeras i de kommunerna så länge
den följer takets lutning. Vilket inte borde vara några större svårigheter att bedöma eftersom
antingen följer solpanelerna takets lutning eller inte.
Vidare till de kommunerna med två begränsningar, Höganäs och Säters kommun. I Höganäs
kommun hade det inte heller varit några problem att sätta upp anläggningen så länge den följer
takfallet och inte placeras på någon byggnad som är k- eller q-märkt alternativt inte placeras på en
byggnad som är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Höganäs kulturmiljöplan. Relativt enkelt
att kontrollera att solpanelerna följer taket samtidigt som det också är lätt att gå igenom detaljplaner
så de inte har någon k- eller q-märkning och till sist kontrollera så att huset som anläggningen ska
sitta på inte finns med i Höganäs kulturmiljöplan. I Sollefteås kommun däremot så gäller det att
anläggningen inte placeras på annan byggnad än en- och tvåbostadshus eller att PBLs bestämmelser
om anpassning till omgivning, varsamhet eller förvanskning följs. Första begränsningen är ganska
lätt att följa eftersom antingen så bor det fler än två familjer i ett hus och ska då inte betraktas som
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en- eller tvåbostadshus. Andra delen kan vara mer svårkontrollerad, så vad står det i PBL om
anpassning till omgivning, varsamhet och förvanskning? PBL 8 kap 14-18§ om underhåll och
varsamhet framför allt 14 § där det står om att underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
I PBL 8 kap 17 § nämns varsamhet där ändring och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt.
Förvanskning behandlas i PBL 8 kap 13 § och där står att en byggnad som är särskilt värdefull
utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Således
verkar det som alla tre bestämmelser från PBL vilka ska följas i Sollefteå handlar om byggnader
utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Då kan det vara så att
hjälp kan tas av de som jobbar med kulturmiljövård i kommunen alternativt att som i Höganäs fall
kontrollera huruvida det finns speciella kulturmiljöplaner. Sedan finns även Länsstyrelsens kartor
där riksintresse för kulturmiljövård visas och det kan kontrolleras om den tilltänkta byggnaden
ligger inom ett sådant område.
När de kommuner som blivit tilldelade 3 begränsningar gäller det i Bollnäs kommun att
anläggningen placeras längs med takfallet, inte på fasaden eller att byggnaden har
skyddsbestämmelser. Som tidigare, så länge anläggningen följer takets lutning behövs inte bygglov,
och som tidigare så gäller det att byggnaden inte är skyddad utifrån värdefulla kulturella
bestämmelser. Däremot så gäller det att anläggningen inte placeras på byggnadens fasad, så det blir
att placera anläggningen på mark eller på taket. Om anläggningen skulle placeras i Ödeshög så
gäller det att panelerna ligger tätt mot taket och inte sitter på en ställning. Inte heller kan den
placeras på en kulturhistorisk värdefull byggnad utan att bygglov kan krävas. Således krävs det som
tagits upp i de andra begränsningstadierna. Dock så har en annan begränsning kommit upp,
nämnligen att större paneler kan kräva lov. Vad gäller då större paneler, denna anläggning på 105
kvm, kan den anses vara av rangen större paneler. En enkel solpanel på ca 1,5 kvm borde ju inte
anses som en större panel medan en stor anläggning på flera MW kanske kan anses innehålla större
paneler. (Här görs en tolkning av att med större paneler menas egentligen större anläggningar, inte
just att den enskilda panelen ska vara större). Menas i detta sammanhang att större paneler gäller
större anläggningar på en- och tvåbostadshus för de kan ju inte vara större än att de ligger tätt mot
taket och kan inte vara större än takytan, kanske är det så att större anläggningar är anläggningar
som inte kan få plats på taket eller att de är större placerade på marken. Det kan även vara så att
större anläggningar är anläggningar som producerar mer elektricitet än vad som hushållet förbrukar
under ett år.
I Danderyds kommun som har fått fyra begränsningar gäller det som tidigare att anläggningen
placeras i samma vinkel som taket och inte heller är värdefull utifrån kulturhistorisk synpunkt.
Solpaneler som placeras på bygglovsbefriade byggnader behöver inte heller bygglov så länge den
bygglovsbefriade byggnadens bygglovsfria mått inte påverkas. Dessa mått är ganska strikt reglerade
i PBL 9 kap 4a § och 4b§ så det borde således vara ganska klart hur paneler får sättas upp på
bygglovsbefriade byggnader, däremot är det tveksamt om en anläggning på 105kvm hade fått plats
på till exempel ett Attefallshus eller på en friggebod, de kan däremot ses som extra om det vanliga
hustaket inte skulle räcka till. I Danderyd får inte heller anläggningen påverka byggnadshöjden utan
att kräva bygglov, dock så kan denna begränsning vara problematisk eftersom byggnadshöjd kan
vara ganska svårdefinierad. Boverket har försökt göra en utredning som heter ”Definitioner på
byggnadshöjd” (Boverket 2014: 29) där de försöker förklara byggnadshöjden. Kort förenklat kan
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byggnadshöjden definieras genom att en vinkel på 45 grader placeras ut beroende på hur taket lutar,
var fasaden är placerad eller om det finns utskjutande anordningar i taket vilka i så fall ska räknas
med. Bilden nedan är visserligen från Umeå men beskriver byggnadshöjden relativt kortfattat och
bra. Så beroende på hur grundförutsättningarna ser ut för byggnaden kan solcellsanläggningen
möjligtvis påverka byggnadshöjden. Från marken räknas markens medelnivå intill byggnaden eller
om byggnaden ligger inom sex meter ifrån allmän plasts ska istället den allmänna platsen
medelmarknivå.

Bild 1

I andra kommunen med 4 begränsningar där Strömstad blev utvald finns det lite andra
begränsningar, bland annat att solpaneler som är tillbyggnader till exempel plank som är högre än
1,8 m eller skärmtak som är större än 15kvm kräver bygglov. Således påverkas inte anläggningen
av de begränsningarna i alla fall. Att höjden är just 1,8m kan hänföras till PBL 9 kap 4:1 § om att
plank är bygglovsbefriade om de är lägre än 1,8m. 15 kvm kommer troligen från PBL 9 kap 4:1§
om att skärmtak är bygglovsbefriat upp till 15 kvm. I Strömstads fall så krävs det att byggnadens
totalhöjd inte höjs till skillnad från Danderyd där det handlade om byggnadshöjden. Totalhöjden
står även beskriven i boverkets publikation ”Definitioner på byggnadshöjd”, dock så nämner
boverket att totalhöjden inte finns definierad i varken PBL eller PBF. Däremot så väljer Boverket
att definiera totalhöjden som byggnadsverkets hela höjd till exempel att uppstickande skorstenar
eller antenner utgör alltså totalhöjden. Början på marken räknas på samma sätt som i
byggnadshöjden. Strömstads riktlinjer beskriver även att bygglov krävs om anläggningen täcker en
betydande del av takets yta eller placeras på kulturhistorisk byggnad. Den kulturhistoriska
byggnaden är ganska förklarad i tidigare stycken, däremot, en betydande del av takytan, är aningen
svårtolkad. Begränsningen är däremot lite bättre formulerad än vad Ödeshögs var där det enbart var
större paneler som kunde kräva bygglov, i Strömstads fall är i alla fall takytan med och sätter
gränser. Men var går gränsen för en betydande del, troligen kan det nog antas att om hela takytan
skulle täckas är det en betydande del. Men hur gäller med halva takytan, kan det också anses som en
betydande del? Om nu mer än halva takytan skulle anses vara en betydande del så innebär det hur
stora anläggningar som kan installeras, för takytorna på husen beror till stor del på hur stort huset
är, i regel har ett större hus mer takyta (förutsatt att taket byggs som sadeltak, mansardtak eller
liknande). Så ett större hus får alltså sätta upp större solanläggningar, det kan dock finnas en liten
baktanke med denna definition, för i regel har större hus även högre elförbrukning (förutsatt att det
inte handlar om nybyggda hus eller hus som blivit totalrenoverade och isolerade med kraftigt sänkt
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u-värde), så det kan handla om att huset till viss del ska vara självförsörjande på elektricitet med
Strömstads begränsning av takytan. Alternativt kan det handla om att en alltför betydande del av
takytan täcks av solpaneler förändrar det husets karaktär avsevärt och således kan anses som en
bygglovspliktig förändring. Så beroende på hur stor, en betydande del, av takytan är borde
medförbruksanläggningen få sättas upp i Strömstad.
Inom Ales kommun som är den ena som fått fem begränsningar regleras taklutningen där solceller
ska följa den befintliga lutningen. Däremot så är solcellerna inte bygglovsbefriade om de upptar
mer än en tredjedel av takytan samtidigt som större paneler kan kräva lov. Paneler placerade på
kulturhistoriska byggnader och paneler för kommersiellt bruk kan också kräva bygglov. Dessutom
så skriver Ale att bygglov kan behövas för solfångare beroende på storlek och placering. I Ale
kommun finns alltså en begränsning på ytan som en anläggning får täcka och om den är större än en
tredjedel så är den inte bygglovsbefriad. Det står även att större paneler kan kräva lov, det kan då
betyda att definitionen av större paneler är större än en tredjedel av takets yta i Ales fall.
Kommersiella paneler kan också kräva bygglov, kan avses med att om dina intentioner med att sätta
upp solpaneler är att tjäna pengar behöver du bygglov. Den sista begränsningen som Ale tar upp
nämligen, solfångare kan behöva lov, tyder på att de har gjort en avskiljning mellan solfångare och
solceller där solceller är mindre begränsade än vad solfångare är. Tyresö som är den andra
kommunen med fem begränsningar kan anses vara aningen strängare i sina begränsningar eftersom
de anser att solpaneler som placeras på tak eller väg påverkar byggnadens yttre avsevärt och således
kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Däremot så bedömer Tyresö att solpaneler under 10
kvm inte påverkar byggnadens utseende avsevärt och således inte kräver bygglov. Inte heller kräver
de bygglov om solpanelerna placeras på marken eller på en bygglovsfri byggnad. Värt att notera är
också att Tyresö skriver rekommendationer för solpaneler som är tänkta att placeras på
kulturhistoriska byggnader då de också kräver bygglov. De rekommendationer som Tyresö tar upp
är att placeringar som är viktiga för områdets karaktär ska undviks, d.v.s. placeringar mot torg,
huvudstråk eller gata, med andra ord platser där allmänheten ofta vistas. De tar även upp att
enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solpaneler. Då det är
Länsstyrelsen som upprättar byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen är det mest lämpligt
att rådfråga Länsstyrelsen huruvida en tilltänkt byggnad utgör byggnadsminnesklass.
De kommuner som innehar sex begränsningar är Alingsås och Tidaholm. Alingsås riktlinjer dikterar
att utanför detaljplan är solpaneler inte bygglovspliktiga så länge byggnaden inte har höga
kulturvärden vilket kan anses rimligt eftersom städer och detaljplanerade områden är ett nyare
påfund då förr i tiden levde de flesta människor utanför städerna på landet. Solpaneler placerade på
marken behöver inte heller bygglov. När det däremot kommer till en- och tvåbostadshus och
tillhörande komplementbyggnader i detaljplanelagt område behövs bygglov om solpanelerna
väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Detta behöver bedömas fall till fall och det är
den enskilde byggherrens skyldighet att PBL följs. Således så är det alltså upp till den som är
byggherre för solpanelerna att avgöra om solpanelerna utgör en väsentlig ändring eller inte.
Däremot så kan bedömningen överklagas och solpanelerna kan komma att tas bort om det blir ett
ärende för tillsyn och överprövning i enlighet med 11 kap PBL och fokus på 11 kap 5 § PBL.
Övriga byggnader inom detaljplan kan behöva bygglov om åtgärden bedöms som byte av
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre avsevärt påverkas. Återigen är det
en bedömning som görs av byggherren. Dock har kommunen gjort egna bedömningar av vad som
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inte ändrar karaktären på en- och tvåbostadshus. Solpaneler som har liknande färgnyans som
befintligt tak behöver inte bygglov, till exempel mörka solpaneler på ett tak med svarta
betongpannor. Ej heller bedöms bygglov behövas på tak om anläggningen högst är förhöjd över
närmsta takyta med 1,2 m. Alingsås följer tidigare analys om att byggnad eller område med höga
kulturvärden kräver bygglov. Vissa av Tidaholms riktlinjer har tagits upp tidigare, däribland
solpaneler utanför detaljplan där det enbart är krav vid kulturhistoriska värdefulla miljöer och krav
på lämplig placering. Riktlinjerna följer även tidigare upptagna krav på bygglov vid kulturmiljöer,
q-märkning, byggnad omfattas om förbud mot förvanskning, påverkas byggnadshöjden, monteras
på fasad, andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Däremot krävs också bygglov om solpanelerna
är placerade på marken och de är större än 8 kvm eller högre än 1,2m. Bygglov krävs även om
solpanelerna kan anses störande för omgivningen till exempel på grund av reflexer. I början tedde
det sig konstigt att en höjd på 1,2 m var högsta höjden som solpaneler placerade på mark fick ha,
det står inte något i varken BBR, PBL eller ÄPBL om 1,2m höjd på byggnationer eller liknande
som kan ha något att göra med solpaneler (i BBR tas 1,2m upp på 6 ställen men de har bland annat
att göra med fönsterhöjd och storlek på luckor). Så därför eftersöktes mer information varvid
internet bistod med hjälp, så efter lite sökande framkom det att kommuner som visades på första
sidan i Googles sökindex vid sökning av ”1,2m bygglov” härledde det till altan och staket och där
bygglov inte krävdes upp till just 1,2m. Men själva källan till denna motivering saknades
fortfarande. Till slut hittades en trolig förklaring till just 1,2m. Ursprunget kan vara ett rättsfall i
regeringsrätten RÅ 1995 ref. 42 där det fastställdes att en altan inte skulle tillräknas i
byggnadsarean då den var placerad högst 1,2m över marken, för om den skulle räknas till
byggnadsarean var det krav på bygglov. Att det krävs bygglov om solpaneler skulle skapa
störningar för omgivningen i from av reflexer härleds nog troligen till att människors hälsa och
säkerhet inte menligt ska påverkas. Dock så i mål P1675-15 som var uppe i Mark- och
miljödomstolen avslogs överklagandet eftersom MD följde Länsstyrelsens bedömning om att ”…
den olägenhet som kan uppstå inte är av sådan art och omfattning att den är att anse som
betydande.”, således borde reflexer inte vara några större problem för att inte det skulle vara
bygglovsfriat.
Gnesta som är en av de kommuner där 7 begränsningar tilldelats följer tidigare analyser gällande qmärkning, kulturhistorisk område eller byggnad, enbart på tak, påverkar inte byggnadshöjden,
placerade på mark, på bygglovsfri byggnad eller följer taklutningen. Däremot så nämner kommunen
att bygglovsfriheten kan styras av bestämmelser i detaljplan om det finns bestämde krav på
utformning som till exempel färg eller material som kan ha påverkan av uppsättning av solpaneler.
Ytan är även en begränsnings som skiljer sig sedan tidigare, för att bygglov inte ska behöva sökas
får högst 15 % av en- och tvåbostadshusens tak vara täckta medan högst 50 % på
komplementbyggnader. Att solpanelerna inte ska vara planstridiga är väl kanske inte så konstigt,
däremot så kan de ändå få installeras om bygglov söks trots att de är planstridiga eftersom
kommunen här får göra små avvikelser från detaljplanen om det är förenligt med planens syfte
enligt PBL 6 kap 18 § tredje stycket. Däremot så måste enligt PBL 9 kap 25 § berörda personer få
tillfälle att yttra sig. Flertalet av Uppvidinges begränsningar har tagits upp däribland, följer takfallet,
inte väsentligt ändrar byggnad eller områdets karaktär samt inte omfattas av varsamhetskrav eller
ligger i kulturområde. Däremot så regleras att panelerna inte får placeras över nocken på taket,
nockhöjden är takets högsta uppstickande del (skorstenar eller master räknas inte in i nockhöjden)
mätt från medelhöjden på marken enligt Boverkets definitioner på byggnadshöjd (Boverket
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2014:28). Uppvidinge skriver också att ett skriftligt medgivande från berörda grannar krävs för att
bygglovsfriheten ska införlivas. Att ha skriftligt godkännande från berörda grannar kan förebygga
ett framtida rättsfall eller överklagande som kan ta tid och resurser ifrån kommunen och de som satt
upp solpanelerna. En annan aspekt som krävs för att inte behöva bygglov är att solpaneler placerade
på mark högst får vara 1,1m samtidigt som hänsyn ska tas så det inte skapas olägenheter för grannar
eller påverkar trafik- och barnsäkerheten. Takytan regleras även genom att max 50 % får täckas för
att inte bygglov ska behövas. Så beroende på hur stort tak och hur väl grannarna går med på
uppsättningen borde det teoretiskt fungera att sätta upp den tilltänkta anläggningen i både Gnesta
och Uppvidinge.
I Marks kommun som innehar åtta begränsningar likställs uppsättning av solpaneler byte av
taktäckningsmaterial eller en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre i enlighet med PBL 9
kap 2 §. Däremot så kan solpaneler sättas upp utanför detaljplanelagt område. Dessutom så skriver
Marks kommun att bygglov kan nekas om placeringen gäller byggnad eller område av kulturkänslig
miljö. Stockholm gör också bedömningen att inom detaljplanelagt område påverkar solpaneler på
tak eller fasad avsevärt byggnadens yttre och således kräver bygglov, däremot tar Stockholm upp att
bygglovsfria byggnader och solpaneler på marken inte kräver bygglov. I linje med Tyresös
rekommendationer om placering i kulturhistoriska byggnader har Stockholm samma
rekommendationer vilket kan ha att göra med att kommunerna ligger relativt nära varandra. Så att
placera typanläggningen i Stockholm eller Marks kommun utan bygglov skulle kunna bli ganska
svårt om den ska placeras på taket, däremot skulle den kunna placeras på marken i Stockholm och
utanför detaljplanelagt område i Marks kommun.
Kommunerna med nio begränsningar är Habo och Vansbros kommun i vilka det kanske inte krävs
bygglov eller så krävs bygglov, de är så otydliga med riktlinjer, att det inte är självklart vad som
gäller eller inte gäller. Habo skriver att inom detaljplan kan också bygglov krävas för yttre
ändringar såsom montage av solanläggning, så utanför detaljplan borde det gå att sätta upp
typanläggningen. Vansbros riktlinjer är snarlika och skriver att om byggnaden finns inom ett
område med detaljplan krävs bygglov för att i vissa fall montera solfångare, således borde
typanläggningen också gå att placera utanför detaljplan. Men ’i vissa fall’ och ’kan krävas’ är vad
jag skulle säga luddiga uttryck som lämnar stor tolkningsfrihet och det är upp till den som läser
riktlinjerna att tolka dem bäst de vill. Däremot så skrivs det ut att riktlinjerna gäller inom detaljplan
och således borde de inte gälla utanför detaljplanelagt område.
I de två sista kommunerna som har fått tio begränsningar skulle det bli svårt att avgöra huruvida
typanläggningen skulle kunna placeras ut utan bygglov eftersom Vellinge skriver att bygglov alltid
krävs för utvändig ändring av byggnad och att solpaneler är en sådan åtgärd. Eskilstuna skriver
enbart att kontakt alltid ska tas med byggnadskontoret. Det skulle kunna vara så att Eskilstuna inte
har några speciella krav på bygglovsbefriade solpaneler utan kanske bara reglerar taklutningen för
bygglovsbefriade solpaneler. Men de riktlinjerna som inte står med är svåra att tyda och kan vara en
anledning till att vissa tvekar med att skaffa solpaneler.
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Avgiftsfritt
Vissa av kommunerna har valt att inte ta någon avgift för bygglov som handlar om solpaneler.
Däribland Marks kommun som bedömer att på grund av att de enbart har ett fåtal ansökningar per
år kommer borttagandet av avgiften att marginellt påverka budgeten. Marks kommun nämner även
att förslaget ligger i linje med att öka medvetenheten bland allmänheten om energi- och
klimatfrågor och samtidigt uppmuntra till ökad energieffektivisering. De andra kommunerna har
inga vidare förklaringar till varför det är avgiftsfritt, men att det är avgiftsfritt ses som ett stort plus
för att hjälpa till att skapa mer förnyelsebar energi. Trosas kommun har dock lite krav på vad som är
avgiftsfritt och inte. Om solpaneler placeras på taket är det avgiftsfritt medan om solpanelerna
placeras på fasaden är det enbart avgiftsfritt om anläggningen är mindre än 1 kvm. Egentligen
sammanfattar nog Marks kommun anledningen till varför bygglov för vissa ändringar är
avgiftsbefriade, nämligen att öka medvetenheten om miljö- och energifrågor samtidigt som att ta
bort avgiften möjliggöra för fler som kanske hade tvekat när det kostar med bygglov. Medborgarna
kanske har svårt att se varför de skulle betala för att sätta upp solceller eller fångare som producerar
elektricitet eller värme som de redan betalar för.

Olika begränsningar
Flest begränsningar handlar om kulturmiljöer och skyddsbestämmelser, där enbart 17 av 115
kommuner inte nämner någonting om den begränsningen. Att just det är kulturmiljön som
begränsas mest kan bero på de domar som blivit utdömda och utfallet varit att det inte riktigt lämpar
sig att placera solpaneler på byggnader i kulturhistoriska områden. Första målet 3934-07 handlar
om en byggnad i Bjuvs kommun som en person ville installera solceller på. Utfallet var att
byggnaden bedömdes ha kulturhistoriska värden då den låg inom ett kulturhistoriskt intressant
område och att installationen medför en yttre ändring som inte uppfyller kraven i ÄPBL 3 kap. Det
andra målet P2237-15 handlar om en bostadsrättsförening i Malmö som ville sätta upp solceller på
en av sina fastigheter. Utfallet var att MD delade länsstyrelsen bedömning om att åtgärden inte
uppfyller varsamhetskravet i PBL 8 kap 17 §. Ändringen skulle även ge negativa påverkan på den
kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. Den tredje domen handlar om ett energibolag i Umeå
som ville sätta upp solceller på en fastighet samtidigt som de skulle ta bort det gamla
taktäckningsmaterialet. Utfallet i domen var att MD bedömde att allmänintresset för att bevara
byggnadens karaktärsdrag med ett för orten sällsynt taktäckningsmaterial fick komma före
energibolagets intresse om att det går på ett estetiskt tilltalande sätt att integrera solceller i befintliga
byggnader.
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Diskussion
Bygglov eller inte.
Bygglov finns av den anledningen att det ska kunna kontrolleras vad mark och vatten används till
då det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten PBL 1 kap 2 §.
Men hur väl utformad är plan- och bygglagen då solceller eller solfångare inte finns benämnt i lagen
medan däremot vindkraftverk finns benämnt i både PBL och PBF med ganska specifika krav i PBF
6 kap på vad som krävs och inte krävs för att vindkraftverk ska vara bygglovsbefriade. Kan det vara
så att solcells- och solfångartekniken är för ny och det dröjer innan det fattas gemensamma
bestämmelser och riktlinjer, för uppenbarligen varierar kommunernas bedömning av PBL i
dagsläget rörande vad som solpaneler kan inackorderas under. Vissa kommuner väljer att tolka
solpaneler som en installation som kräver bygglov då det likställs med utvändig ändring medan
vissa kommuner väljer en mindre reglerande bedömning där det under vissa förutsättningar är
bygglovsbefriat. En annan aspekt till varför det inte är bra att ha bygglovsbefriade åtgärder är att det
inte kan kontrolleras till fullo vad det finns för anläggningar i kommunen. Så utifrån ett
kontrollperspektiv är det inget vidare med bygglovsbefriade åtgärder.
Sett till tidigare upptagande av olika tekniker som kan används för produktion av antingen värme
eller elektricitet utröntes det att det många olika tekniker med stora skillnader i utformning och
utseende kan användas. Det kan vara ett problem i sig att det finns så många olika tekniker som kan
används sett utifrån ett lagstadgat system där det finns klara definitioner på utseende och
utformning. Dessa tekniker är dessutom vad som finns för närvarande och det kan mycket väl
komma nya sätt att producera elektricitet och värme på i framtiden som i så fall ska vara kompatibel
med gällande lagar och regler eller lagar och regler som skapas för nutidens olika system. För en
liten parallell kan dras till vindkraftverk som också är en källa till förnyelsebar energi som ju dock
har fått definierade bygglovsbefriade krav i PBF. I de fall där bygglov krävs för vindkraftverk är om
vindkraftverket är högre än 20 m över markytan, placeras närmre gränsen (tolkar det som
fastighetsgränsen) än höjden på verket, monteras på byggnad eller att vindturbinen har en diameter
större än 3 m (PBF). Men som sagts tidigare finns det inte några bestämmelser för solpaneler, för
varken solfångare eller solceller. För med dagens tekniker kan det tyckas konstigt att i alla fall
solceller inte finns definierade medan solfångare kan finnas i så många olika varianter att det hade
varit väldigt svårt att reglera alla typers solfångare med samma lagar. Så finns det en osäkerhet inför
kommande tekniker att de lagarna som stiftas nu kan omöjliggöra framtida uppsättningar, eller så
kan resonemanget vändas på och istället kan det diskuteras om tekniken i framtiden kan komma
runt de lagar som skapas runt solceller för att undvika bygglov och kanske i så fall en bygglovstaxa.
Däremot för att få till fler uppsättningar av solpaneler kan det underlätta som vissa kommuner har,
nämligen avgiftsfria bygglov för solpaneler men att bygglov behövs. För även om vissa personer
kanske struntar i den ekonomiska biten utan enbart sätter upp solpaneler för den miljömässiga
vinsten finns det säkerligen personer som drar sig för att sätta upp paneler då bygglovet är
ytterligare en aspekt ur den ekonomiska synvinkeln. En ytterligare aspekt kan vara att människor är
bekväma och kan tycka att processen med bygglov och ansökningen tar för mycket tid eller är
jobbigt att utföra då de tycker att det är ju deras hus så då borde de också ha rätten att bygga i
princip vilka anläggningar som de vill.
32

Utifrån den teknologiska determinismen så kan förnimmandet av solpaneler i PBL och BBR ha att
göra med att tekniken är lite för ny, men att i framtiden kommer PBL att förändras för att passa
spörsmål rörande solpanelerna. Frågan är om även den miljömässiga biten kan få solpanelerna att
lyftas fram mer i ljuset med klarare och enklare riktlinjer eller undantagna krav från regeringens
sida där energin blir till ett allmänt intresse.
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Slutsats
Oavsett hur väl detaljerade eller bygglovsbefriade byggloven i olika kommuner verkligen är finns
alltid en viss risk att anläggningen kan komma att bli föremål för tillsyn i framtiden om kommunen
verkligen skulle få för sig det då de har lagen på sin sida. För även om du som byggherre anser att
anläggningen inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär är det ändå kommunen som har
tolkningsfrihet, i annat fall får ärendet tas till domstol, vilket jag tror många skulle dra sig för då
utfallet är en osäkerhetsfaktor samtidigt som det kostar både tid och pengar. Så det skadar aldrig att
rådfråga kommunen innan arbetet med att sätta upp solpaneler sätter igång. Skulle det visa sig att
bygglov inte behövs har den som sätter upp solpanelerna en trygghet i och med att vederbörande
inte behöver söka bygglov. Om bygglov däremot skulle behövas är det bättre att få reda på det i ett
tidigt skede än att riskera att behöva montera ner solpanelerna om det skulle bli ett ärende för
tillsyn.
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Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m. om byggnaden inte har höga
kulturmiljövärden.
För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.
För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt område
behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är en bedömning
som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på området och hur omfattande
och synliga solcellerna är.
För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas som
byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.
Det är den enskilde byggherren som tänker uppföra solenergianläggningar som har ansvar för att plan- och
bygglagen följs. Det innebär b.l.a att den enskilde ansvarar i första led för att bedöma om de tänkta
solfångarna/solcellerna är bygglovpliktiga eller inte. Bedömningen kan överklagas och anläggningen kan
t.o.m. komma att behöva tas bort om frågan blir föremål för tillsyn och överprövning. Kontakta därför gärna
kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.
För en- och tvåbostadshus görs följande bedömning: Solenergianläggningar som har samma eller
närliggande färgnyans som befintligt tak på vilken man avser uppföra dem bedöms sannolikt inte ändra
karaktären på byggnaden eller området väsentligt. Exempel: en villa med svarta betongpannor som förses
med mörka solenergianläggningar.
Solenergianläggningar som placeras på en på taket uppbyggd konstruktion vars höjd är maximalt 1,2 meter
från närmast omgivande takyta bedöms av kommunen inte utgöra bygglovpliktiga tillbyggnader. Däremot
kan anläggningarna fortfarande kräva bygglov som ändring av byggnad, se ovan.
Vid samtliga anläggningar gäller att dåligt till taket/byggnaden anpassade solenergianläggningar eller
estetiskt tveksamma lösningar och konstruktioner anses generellt öka risken betydligt för att byggnadens
karaktär väsentligen ändras och bygglovplikten inträder. Bygglov kommer sannolikt i sådana fall inte att
beviljas.
Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga
kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste bygglovprövas. Kontakta gärna
kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

Solfångare/solceller får installeras utan bygglov under följande förutsättningar:

Alingsås kommun

http://www.alvesta.se
http://www.aneby.se
http://www.arboga.se
http://www.arjeplog.se
http://www.arvidsjaur.se

http://www.alingsas.se

Källor
http://www.ale.se

Solpaneler

Behövs bygglov för att få sätta upp solceller? Normalt behövs inte bygglov när solcellerna inte avviker från
befintlig taklutning och inte upptar mer än en tredjedel av takytan (gäller inom detaljplan). Större paneler,
paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt för komersiellt bruk kan kräva lov. Gällande fristående
solceller, kontakta byggenheten. Du kan behöva bygglov för Solfångare, beroende på storlek och placering

C

Kommun

B

Ale kommun

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebyggds kommun
Bollnäs kommun

18
19 Borgholms kommun

12
13
14
15
16
17

11

Avesta kommun**

1 Kommun
9 Arvika kommun
10 Askersund kommun

A

Sida 39

utanför detaljplanerat område
stående fritt på marken
platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)
-

på tak men inte parallellt med takfallet
på fasaden
på byggnad med skyddsbestämmelser
Byglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:

Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras:

-

-

-

-

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.borgholm.se

http://www.bengtsfors.se
http://www.berg.se
http://www.bjurholm.se
http://www.bjuv.se
http://www.boden.se
http://www.bollebygd.se
http://www.bollnas.se

http://www.bygglovsguiden.se/

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

-

Källor
http://www.arvika.se
http://www.askersund.se

Solpaneler

C

-

B
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Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun

Botkyrka kommun

Borås kommun

29
30 Degerfors kommun
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Bygglov krävs när
huset eller området är kulturhistoriskt värdefullt (bör då försänkas i taket)
panelen förändrar husets karaktär
panelen sätts i en annan vinkel än takets
panelen påverkar byggnadshöjden
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus
-

Du behöver generellt inte bygglov när solpanelerna placeras nära och i samma vinkel som taket på en- och
tvåbostadshus
för bygglovbefriade byggnader, så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte
längre kan räknas som en bygglovbefriad byggnad
Tänk på att panelen så långt det är möjligt ska anpassas till områdets karaktär.

Det beror på. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Men om du sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla
byggnader kan kräva lov.
-

-

-

-

-

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller
gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
Solceller och solfångare kan tolkas som en yttre ändring av en byggnad, inom detaljplanerat område.
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det
inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov.
Solfångare på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, kräver inte bygglov.
Solfångare utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

http://www.degerfors.se

http://www.dalsed.se
http://www.danderyd.se

http://www.boxholm.se
http://www.bromolla.se
http://www.bracke.se
http://www.burlov.se
http://www.bastad.se

http://www.botkyrka.se

http://www.boras.se

Källor
http://www.borlange.se

Solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
kan kräva lov.
Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom
detaljplanelagt område. Däremot kan du på en- och tvåbostadshus montera solceller upp till 8 kvadratmeter
utan bygglov under förutsättning att du följer det befintliga takets lutning och att de inte monteras högre än
10 centimeter från det befintliga taket. För solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel
friggebod, behöver du inte heller bygglov.

C

Kommun

B

Borlänge

27
28 Dals-Eds kommun
Danderyds kommun

22
23
24
25
26

21

20

1

A
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

Av riktlinjerna framgår det bland annat att för ett- och tvåbostadshus krävs inte bygglov om
solenergianläggningen:
Har en yta som inte överstiger 40 kvadratmeter.
Ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka byggnadens
höjd nämnvärt.
Inte strider mot några regler i Plan- och Bygglagen (PBL) eller Boverkets byggregler (BBR).
En del byggnader kan vara av kulturminnesvärde eller vara q-märkta. Då krävs alltid bygglov oavsett om
byggnaden klarar ovanstående krav. Bygglovshandläggarna ska kontaktas vid oklarheter.
Anläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, och inte påverkar höjden eller
storleken så pass att det inte längre kan räknas som en bygglovsbefriad byggnad kräver inte bygglov.
Anläggningar direkt på marken kräver inte heller något bygglov, men tomten ska hållas i allmänt ordnat
skick.
-

Ta alltid kontakt med byggnadskontoret på din kommun för att få reda på lokala bestämmelser.

-

-

-

-

-

http://www.bygglovsguiden.se/

http://www.essunga.se

Källor
http://www.dorotea.se
http://www.eda.se
http://www.ekero.se
http://www.eksjo.se
http://www.emmaboda.se
http://www.enkoping.se
http://www.eskilstuna.se/
http://www.eslov.se
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-
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-

-

-
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Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
kan kräva lov.
-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

Takfönster och solceller/solfångare placerade i takliv eller parallellt med takbeläggningen regleras inte
specifikt i plan- och bygglagen. I 9 kap 2 § PBL anges dock att bygglov krävs,
i områden som omfattas av detaljplan, om "byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt." För en- eller tvåbostadshus krävs det
enligt 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, såvida
åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär.

I övriga detaljplanelagda områden krävs bygglov för takfönster vars sammanlagda yta är större än 2
kvadratmeter. Bygglov krävs också för solceller/solfångare monterade i takliv eller parallellt med
takbeläggningen och vars sammanlagda yta överstiger 20 kvadratmeter, samt för solceller/solfångare som
står uppresta på taket.

http://www.filipstad.se
http://www.finspang.se
http://www.flen.se
http://www.forshaga.se

http://www.falun.se

http://www.bygglovsguiden.se/

Källor
http://www.falkenberg.se

Solpaneler

Inom områden med bevarandeplan (Falkenbergs innerstad och delar av Hertingområdet) samt för
fastigheter som i byggnadsinventeringen Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - enskilda byggnader i
Falkenbergs tätortsområde (2006) värderats i klasserna A eller B krävs bygglov för alla typer av takfönster
och takmonterade solceller/solfångare.

C

Kommun

B

Falkenbergs kommun**

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Gnesta kommun

53

51
52 Gnosjö kommun
Grums kommun

50

1 Kommun
48 Färgelanda kommun
49 Gagnefs kommun
Gislaveds kommun**

A
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Grums kommun har beslutat att man inte anser att en solfångare behöver bygglov (inom detaljplan): - om
den placeras plant på ett tak och inte alltför mycket avviker i färg som befintligt material. - om ytan inte
överstiger 12 kvm.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse är
solfångare bygglovsbefriade.
För byggnader inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsbefrielse
för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• byggnaderna inte är q-märkta
• byggnaderna eller området inte är kulturhistoriskt värdefullt
• det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden, till exempel
färg och materialval, som påverkas av solpanelen
• solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
• solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
• solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
• högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av
komplementbyggnaders tak täcks.
I övriga fall måste bygglov sökas
Solpanelerna får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.
Solfångare/panel på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget
bygglov, så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte längre kan räknas
som en bygglovsbefriad byggnad
-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.gnosjo.se
http://www.grums.se

http://www.gnesta.se

http://www.bygglovsguiden.se/

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

-

Källor
http://www.fargelanda.se
http://www.gagnef.se

Solpaneler

C

-

B

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner
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Inom detaljplanelagt område kan också bygglov krävas för yttre ändringar såsom ... montage av
solanälggning.

Solfångare och solceller – solfångare och solceller på en byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt
område. Solfångare/solceller på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget
bygglov.
-

-

-

-

http://www.gotene.se
http://www.habokommun.se

Källor
http://www.grastorp.se
http://www.gullspang.se
http://www.gellivare.se
http://www.gavle.se
http://www.goteborg.se

Solpaneler

-

C

Kommun

B

Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad

58
59 Götene kommun
Habo kommun
60

1
54
55
56
57

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

-

-

-
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Inom områdesbestämmelse
Inom områdesbestämmelse i Hagfors kommun behöver du söka bygglov för solfångare och/eller
solceller på tak och fasad.
Utanför detaljplanelagt område
Utanför områdesbestämmelse och detaljplan är solfångare och/eller solceller på tak eller väggar
bygglovbefriade. Bygglov gäller dock för solfångarna och/eller solcellerna inom värdefull kulturmiljö
och på byggnader för vilka varsamhetskrav gäller.
Placerade på mark
Solfångare och/eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov.
Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och
barnsäkerhet. Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och
fornminnesområde.

• de placeras nära eller i samma vinkel som taket
• de ändrar inte väsentligt byggnadens eller områdets karaktär
• fastigheten och/eller byggnaden är inte q- eller k-märkt
• skriftlig medgivande från grannar
• inte placeras över nock
Inom detaljplan
Solfångare och/eller solceller är bygglovsbefriad på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak, så
länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna. Läs mer om
bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus.2

http://www.hallsberg.se
http://www.hallstahammar.se
http://www.halmstad.se

Källor
http://www.hagfors.se

Solpaneler

Riktlinjerna avser solfångare och/eller solceller placerade på en- och tvåbostadshus samt tillhörande
komplementbyggnader i Hagfors kommun.
Hagfors kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du
vill installera solceller och/eller solfångare.
Enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 2 p. c krävs bygglov för ändring av byggnad om det innebär att
byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial; eller om byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas på annat sätt.
Allmänna riktlinjer för bygglovsbefriad solfångare och/eller solceller
Solfångare och/eller solceller på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är
bygglovbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:
• de upptar en yta på max 8 m2
(enbart varmvatten)
• de upptar en yta på max 12 m2
(kombisystem)1

C

Kommun

B

Hagfors kommun

61
62 Hallsbergs kommun
63 Hallstahammars kommun
64 Halmstads kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Haninge kommun**

74
75
76
77
78
79

Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun

70
71 Herrljunga kommun
72 Hjo kommun
73 Hofors kommun
Huddinge kommun

http://www.haparanda.se
http://www.heby.se
http://www.hedemora.se
http://www.helsingborg.se

http://www.haninge.se

-

-

-

-
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I områden med kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska placering av solceller beaktas så att områdets
karaktär inte påverkas.
-

Om solfångare eller solceller uppförs på mark eller bygglovsfri byggnad, som till exempel friggebod, krävs
däremot inget bygglov.

bygglov för uppsättning av solceller behövas inom detaljplanelagt område.

http://www.hudiksvall.se
http://www.hultsfred.se
http://www.hylte.se
http://www.habo.se
http://www.hellefors.se

http://www.herrljunga.se
http://www.hjo.se
http://www.hofors.se
Byggnadens yttre utseende kan påverkas avsevärt av uppförande av solceller på tak eller fasad. Därför kan http://www.huddinge.se

-

Flerbostadshus
Om du vill placera en solenergianläggning på flerbostadshus eller verksamhetslokaler gör du på samma sätt
som du ansöker om alla typer av väsentliga fasadändringar.
En- och tvåbostadshus
Du behöver bygglov för solpaneler eller solfångare på en- och tvåbostadshus:
om byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.
om detaljplanen anger en utökad bygglovsplikt för just ändring och underhåll av fasader.
om detaljplanen anger att taket ska ha viss kulör eller visst material.
Om ditt en- och tvåbostadshus inte omfattas av ovanstående är solpaneler och solfångare som är placerade
i takfallet inte bygglovspliktiga. Är de vinklade upp från takfallet behöver du däremot ansöka om bygglov.

-

-

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna är maximalt 15 kvm och ligger tätt mot taket på en- och
tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov. Paneler på
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver normalt lov.
Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i Plan- och bygglagen, men kan tolkas som en utvändig
ändring av byggnad inom detaljplanelagt område. I inte detaljplanelagt område utgör detta inte
bygglovspliktig åtgärd. Även om lovplikt inte föreligger ska Plan- och bygglagens bestämmelser följas
avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.
-

Källor
http://www.hammaro.se

Solpaneler

Behöver jag bygglov för att få sätta upp solceller/solpaneler?

C

Kommun

B

Hammarö kommun

66
67 Haparanda stad
68 Heby kommun
69 Hedemora kommun
Helsingborgs stad

65

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

89

84
85
86
87
88

Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Järfälla kommun

Härryda kommun
82
83 Hässleholms kommun
Höganäs kommun

81

1 Kommun
80 Härjedalens kommun
Härnösands kommun**

A
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Om solfångaren ska placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus behöver du alltid ansöka om
bygglov.
Om solfångaren ska placeras på ett en- eller tvåbostadshus behöver du bygglov om solfångaren förändrar
byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
Om byggnaden ligger inom ett område med kulturhistoriskt värde behöver du alltid bygglov.

-

-

-

Undantag gäller dock för de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan
eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan. För dessa byggnader krävs det alltid bygglov för
uppförande av solpaneler eller solceller.
-

Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga
och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att:
sätta upp solfångare (som inte ligger i takfallet)
-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

http://www.hogsby.se
http://www.horby.se
http://www.hoor.se
http://www.jokkmokk.se
http://www.jarfalla.se

http://www.hassleholm.se
http://www.hoganas.se

http://www.harryda.se

http://www.bygglovsguiden.se/

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Källor
http://www.herjedalen.se

Solpaneler

C

-

B

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

97

96

Karlstads kommun

95 Karlskoga kommun
Karlskrona kommun

94

92
93 Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun**
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För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriade.
• För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under
förutsättning att:
- byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning
enligt plan- och bygglagen 3:12,
- solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är större
än åtta kvadratmeter,
- solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.
Om högst en fjärdedel av taket täcks och solfångaren ligger plant på taket krävs inget bygglov. Uppvinklade
solfångare och solfångare som placeras på fasaden kräver alltid bygglov.

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

Bygglov krävs för många installationer av
solpaneler och solceller, kontakta alltid
bygglovavdelningen innan installation!
-

http://www.karlstad.se

http://www.karlskoga.se
http://www.karlskrona.se

http://www.bygglovsguiden.se/

http://www.karlsborg.se

http://www.kalix.se
http://www.kalmar.se

Källor
http://www.jonkoping.se

Solpaneler

Solceller/paneler på enǦ och tvåbostadshus
för fastighetens eget behov är inte bygglovspliktiga
om de placeras dikt an mot
fasaden eller taket och de inte väsentligt
förändrar byggnadens eller områdets karaktär
-

C

Kommun

B

Jönköpings kommun

90
91 Kalix kommun
Kalmar kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Knivsta kommun

105
106 Kristinehamns kommun

103
104 Kramfors kommun
Kristianstads kommun

102
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Har en yta som inte överstiger 40 m2.
Placeras på ett en- eller tvåbostadshus som inte ingår i grupphusbebyggelse, inte har något särskilt
kulturhistoriskt värde eller som inte ligger i ett område med särskilda kulturhistoriska eller miljömässiga
värden.
Ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka höjden
nämnvärt.
Inte orsakar betydande olägenhet för närboende eller för trafiken genom reflektioner och bländning.
Inte strider mot några andra bestämmelser i plan- och bygglagen eller i föreskrifter meddelade med stöd av
lagen.
-

För solenergianläggningar som placeras på taket av en- och tvåbostadshus eller på komplementbyggnader
som tillhör ett sådant småhus krävs inte bygglov om anläggningen:

Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. Om de placeras på marken kräver
de ej bygglov.

Med begreppet solenergianläggning avses här både solfångare som värmer ett medium (t.ex. luft eller
vätska) och solceller som producerar el.

Ingen avgift tas ut för bygglov för solfångare och solceller
-

Solfångare eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov om de inte är högre än 1,1 meter. Tänk
på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller påverkar trafik- och
barnsäkerheten. Det kan behövas andra tillstånd, t ex inom strandskydds- och fornminnesområden.

Ligger ert hus i ett område med områdesbestämmelser krävs det dock alltid bygglov för att sätta upp
solfångare eller solceller.

sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kräver också bygglov.
Vi kräver generellt inte bygglov att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak om det sätts i samma
vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Om du är osäker kan du alltid
maila en bild på ditt hus (ange fastighetsbeteckning) och en bild på de solfångare/solceller som du tänkt
använda så hjälper vi dig med bedömningen.

-

http://www.kristinehamn.se

http://www.kramfors.se
http://www.kristianstad.se

http://www.knivsta.se

http://www.kil.se
http://www.kinda.se
http://www.kommun.kiruna.se
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot http://www.klippan.se

Källor
http://www.katrineholm.se

Solpaneler

I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat
område om de placeras på tak, men inte om det följer takets lutning. Bygglov krävs också för placering på
fasad eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande).
-

C

Kommun

B

Katrineholms kommun**

98
99 Kils kommun
100 Kinda kommun
101 Kiruna kommun
Klippans kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Kungsbacka kommun

Kumla kommun
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På landsbygden
På landsbygden, utanför detaljplanerat område, behöver du inte bygglov för att sätta upp solmoduler.
De kan bli bygglovspliktiga om de är tillbyggnader, till exempel skärmtak större än 15,0 kvadratmeter eller
plank högre än 1,8 meter. De kan också bli bygglovspliktiga om de höjer totalhöjden på taket eller placeras
på en kulturhistoriskt intressant byggnad.
-

Placerar du modulerna på marken behöver du inte bygglov.

Inom detaljplanerat område behöver du ansöka om bygglov när du ska placera solmoduler på en byggnad
som ändrar husets eller områdets karaktär. Att påverka huset eller området karaktär är exempelvis när
solmodulerna placeras:
i en annan lutning än taket
på en ställning
på q- och k-märkta byggnader
så det blir färgavvikelser, exempel svarta moduler på ett rött tak.

Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda sig av
förnyelsebar energi.

Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar
husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 §. Bygg- och miljönämnden
beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad inom
detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de
godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta
solfångare/solceller på tak och fasad.

I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 § anges ett antal andra anläggningar än byggnader som
omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen
(2010:900), 9 kap 5 § att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller
områdets karaktär.

Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 § krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av en
byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kommunen kan
bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men även att dessa kan
bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov.

http://www.kungsor.se

http://www.kungsbacka.se

http://www.kumla.se

Källor
http://www.krokom.se

Solpaneler

gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område.
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Undersök med samhällsbyggnadskontoret om du behöver bygglov på anläggningen.

-

Följande gäller för en- eller tvåbostadshus. Bygglov krävs inte för: Solpaneler som monteras på taket, följer
takfallets lutning och inte upptar mer än 1/3 del av takfallets yta. För solpaneler som monteras på taket,
följer takfallets lutning och är mindre än 20m2 krävs inget bygglov oavsett takfallet yta. Solpaneler som
monteras på bygglovsbefriade friggeboder och/eller bygglovsbrefiade skärmtak. Solpaneler som installeras
på marken. Solpaneler som monteras på byggnader som igger utanför detaljplanelagt område och utanför
sammanhållen bebyggelse. Bygglov krävs för: Solpaneler som monteras på byggnadens tak och inte följer
takfallet (gäller inte för solpaneler monterade på bygglovsbrefriade friggebodar eller på bygglovsbefriade
skrämtak). Solpaneler som monteras på fasaden. Solpaneler som monteras på byggnad som i detaljplan är
skyddad eller ingår i ett område som i detaljplan är skyddat ur kulturhistorisk synpunkt. Solpaneler som
strider mot detaljplanen (gäller byggnader vars fasad- och takmaterai särskilt regleras i detaljplan).

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.koping.se
http://www.laholm.se

http://www.kavlinge.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/
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Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.
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För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och utanför
sammanhållen bebyggelse är solcellsanläggningen bygglovsbefriad.
För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, enligt praxis i
Lerum, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende
eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina
i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.
• Solcellsanläggningen placeras längs med takfallet (takets lutning)
och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
• Solcellsanläggningen placeras på väggen, om de är högst åtta
kvadratmeter
Bygglov och startbesked krävs för solceller placerade i annan vinkel
än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande
för omgivningen.
Tänk på att solcellspaneler kan skapa reflexer.
I Lerums kommun tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked
för solenergianläggningar
I Lessebo kommun krävs bygglov. I normalfallet är bygglovet kostnadsfritt för
en- och tvåbostadshus. För mer information kontakta plan- och
miljöförvaltningen.

-

-

-

http://www.lessebo.se

http://www.laxa.se
http://www.lekeberg.se
http://www.leksand.se
http://www.lerum.se

Källor
http://www.landskrona.se

Solpaneler

Med solfångare inbegrips även solceller och solcellspaneler. Utanför planlagt område: Solfångare kräver
normalt inte bygglov. Inom områden med kulturhistoriskt bärde, område som exempelvis ingår i riksintresse
för kulturmiljövården, bör solfångare placeras så att de dras in från takets kanter. Solfångare bör inte
placeras på särskilt vädefulla byggnader utan hellre på komplementbyggnader i mindre exponerade lägen.
Inom detaljplan och områdesbestämmelser Solfångare kräver normalt bygglov men är bygglovsbefriade om:
uppförs på en- eller tvåbostadshus, de upptar en yta om max 30 % av takfallet, placeras nära och i samma
vinkel som taket (i eller parallellt med takytan(, placeras så att de huvudsakligen syns från privat område, de
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär och byggnaden inte har skydds- eller
varsamhetsbestämmelser i detaljplan, ingår i riksintresse för kulturmiljåvården eller är nämnd som
skyddsvärd i riktlinjer, bevarandeprogram eller likanade dokument. Dessutom krävs inte bygglov för
solfångare på bygglovsbefriade byggnader (friggebodar och dylikt). På mark Solfångare som placers på
marken kan kräva bygglov om konstruktionen överstiger 1,1 m. Solfångare får inte innebära betydande
olägenheter för omgivningen eller innebära fara för trafik- och barnsäkerhet. Kriterier för att bevilja bygglov
Solfångare bör göras som en reversibel åtgärd och i samklang med byggnadens och områdets kulturmiljö
och arkitektur. På befintliga byggnader bör takens kanter lämnas fria. Solfångare bö placeras och utformas
så att de inte ger upphov till besvärande reflexer, försämdrad utsikt eller ljusförhållanden för omgivningen.
Det kan behövas andra tillstånd, t.ex. för strandskydd, fornlämningar och landskapsbildsskydd.
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Att sätta upp en solenergianläggning på fasad eller tak innebär
ofta en avsevärd påverkan av byggnadens yttre. Normalt
behövs det bygglov för en sådan åtgärd inom detaljplanelagt
område enligt plan- och bygglagen (9 kap 2§ 3c, 2 kap 3,6 §§).
Utanför detaljplanelagt område är det oftast bygglovfritt att
sätta upp solpaneler på byggnader. När det gäller solenergianläggningar
på mark kan det behövas bygglov. Kontakta i dessa
fall bygglovskontoret för besked om vad som gäller.
Mindre anläggningar med en yta om max 10-12 kvm på enoch
tvåbostadshus är bygglovfria enligt bygg- och miljönämndens
riktlinjer. Detta gäller om anläggningen placeras i samma
lutning som befintligt tak, inte väsentligt ändrar byggnadens
eller områdets karaktär och inga utpekade kulturhistoriska
värden påverkas. Bygglov och startbesked för solenergianläggningar är avgiftsfria.
-

-

Solfångare och solceller kräver inte bygglov om de placeras på friggebodar eller på bygglovbefriade
skärmtak, så länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna. För enklare
installationer kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.
-

Inom områden med kulturhistoriskt värde, för byggnader inom riksintresse för kulturminnesvården eller som
är q- eller k-märkta i detaljplan, bör solpaneler placeras nära och i samma vinkel som taket och dras in från
takets ytterkanter. Solpanelerna bör inte placeras på särskilt värdefulla byggnader utan placeras lämpligen
på komplementbyggnader i mindre exponerade lägen.

Solpaneler, solceller och solfångare som sätts upp på fasaden eller taket på en byggnad inom detaljplan
kräver bygglov eftersom byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Solpaneler på en- och
tvåbostadshus kan vara bygglovbefriade om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
eller om fastigheten eller byggnaden inte är skyddad med detaljplanebestämmelser. Utanför område med
detaljplan kan det behövas bygglov för fasadändring om byggnaderna är skyddade med
områdesbestämmelser.

http://www.ljungby.se

http://www.lillaedet.se
http://www.lindesberg.se
http://www.linkoping.se

Källor
http://www.lidingo.se
http://www.lidkoping.se
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Ska man montera solpaneler i en helt annan färg än taket inom detaljplanerat område kan det krävas
bygglov, kontrollera med bygglovsavdelningen på Miljö- och bygglovsavdelningen. Ska man montera på en
fasad vilket innebär en fasadändring då krävs det bygglov.
Ja, det krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare om de innebär en väsentlig fasadändring på
huset. På flertalet typer av takmaterial innebär solpaneler och solfångare en väsentlig fasadändring. Fråga
stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare om du är osäker. Om solpaneler och solfångare inte följer
takfallet krävs det alltid bygglov.
-

Det krävs inget bygglov för att montera solpaneler på taket om de har i princip samma färg som taket och
om de direkt följer takets lutning.

-

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.lycksele.se

http://www.lund.se

http://www.ljusnarsberg.se
http://www.lomma.se
http://www.ludvika.se
http://www.lulea.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade bl a följande den 15 december 2014 2. Nämnden beslutade vidare
att bevilja bygglov för montering av solceller på ett ladugårdstak. Ansökan avser montage av 68 stycken
solcellspaneler med en respektive storlek på 120 cm x 92 cm.
3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade också att bevilja bygglov för montering av solcellspaneler på
taket till ett garage i Hult. Den totala ytan av solcellerna uppgår till 152 kvm och anläggningen beräknas
kunna producera 20 000 kwh per år. Enligt beslut i miljö- och byggnadsnämnden är ärenden som rör
solcellsanläggningar befriade från bygglovsavgiften.

Kräver bygglov Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt inom detaljplan, till exempel: sätta upp
solfångare på vägg Kräver inte bygglov Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan). sätta upp solfångare på taket om
den följer takytan
-

-

http://www.mariestad.se
http://www.markaryd.se

http://www.malung-salen.se
http://www.mala.se

Källor
http://www.malmo.se

Solpaneler

PÅ BYGGNADER
Att sätta upp en solenergianläggning på fasader
eller tak innebär ofta en avsevärd påverkan av byggnadens
yttre. Normalt krävs det bygglov för en
sådan åtgärd inom detaljplanerat område, enligt
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap. 2 § 3C,
2 kap 3, 6 §§.
PÅ MARKEN
Solenergianläggning som placeras på mark kan
kräva bygglov. Kontakta alltid stadsbyggnadskontoret
för besked om vad som gäller. Om anläggningen
ligger i ett skyddsvärt område, som
t.ex. inom strandskyddsområde eller skyddat
kulturlandskap, kan tillstånd krävas enligt Miljöbalken 7 kap.
ENERGIKRAV PÅ BYGGNADER
Boverkets byggregler (BBR) 9 kap Energihushållning
anger krav på byggnaders energianvändning.
Vid beräkning av byggnadens energianvändning
får energin levererad till byggnaden
reduceras med den energi som man får från egna
solceller och solfångare.
OLÄGENHETER
Vid bygglovsprövning gör stadsbyggnadskontoret
alltid en olägenhetsprövning. Glaset i solenergianläggningar
skapar ljusreflektioner, vilket kan
vara störande för omgivningen. För att undvika
olägenhet, bör man redan från början tänka igenom
hur ljuset ref-lekteras och ta en tidig kontakt
med grannar.
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

-

http://www.munkedal.se
http://www.munkfors.se

http://www.mora.se
http://www.motala.se
http://www.mullsjo.se

http://www.mjolby.se

http://www.mellerud.se

Källor
http://www.mark.se

Solpaneler

Förslaget ligger i linje med Plan- och byggnadsnämndens uppdrag att öka medvetenheten hos allmänhet om
energi- och klimatfrågor respektive uppmuntra till ökad energieffektivisering i bostäder, för företag likväl som
kommunala verksamheter. Bygglov för uppsättning av solceller och solpaneler krävs inom detaljplanelagt
område enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, då åtgärden likställs med byte av taktäckningsmaterial eller
åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglov krävs inte för motsvarande åtgärd
utanför detaljplanelagt område. Nämnden har endast ett fåtal ansökningar per år för uppsättning av solceller
respektive solpaneler varför förslaget endast marginellt kommer att påverkar nämndens budget. Oberoende
av att åtgärden är avgiftsfri kan bygglov nekas ifall det exempelvis avser en kulturhistoriskt känslig
miljö/byggnad, där plan- och bygglagens generella hänsynsregler inte kan uppfyllas. Plan- och
byggnadsnämnden föreslår att bygglov för såväl solceller och solpaneler
skall vara avgiftsbefriade.
Solfångare och solceller – Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och
tvåbostadshus. Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov. Solfångare/solceller på
marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Behövs bygglov för att sätta upp solceller?
Flera olika faktorer spelar in, vänd dig till oss på byggnadskontoret med dina frågor.
-
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Solpaneler och solfångare som uppförs på marken kräver inte bygglov. Gäller även solcellsparker enligt
Boverket. Observera att strandskyddsdispens kan krävas.
För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område krävs inte
bygglov för solpanel eller solfångare som läggs i takfallet. Om de placeras med annan lutning än takets
krävs dock bygglov. För byggnader med kulturhistoriskt värde krävs trots detta bygglov.
För övriga byggnader inom detaljplanerat område krävs bygglov.

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Kontakta bygg- och miljökontoret i ditt
specifika ärende.

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

-

I Mörbylånga kommun krävs bygglov för solpaneler i detaljplanerat område och i områden med samlad
bebyggelse men inte utanför planlagt område. Kontakta kommunens handläggare för bygglov för mer
information.
-

om de ligger i takfallet (inte sticker upp från taket). Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att: sätta upp
solfångare/solceller (som inte ligger i takfallet)
-

http://www.nordanstig.se
http://www.nordmaling.se
http://www.norrkoping.se

http://www.bygglovsguiden.se/

http://www.nacka.se
http://www.nora.se

http://www.monsteras.se
http://www.morbylanga.se

Källor
http://www.molndal.se

Solpaneler

Följande kompletteringar är bygglovbefriade på alla fastigheter: Sätta upp solceller och solfångare

C

Kommun

B

Mölndals stad

148
149 Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

162
163
164
165
166

161

160

Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun

Nynäshamns kommun

Nyköpings kommun

-

-

-
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Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Normalt behövs inte bygglov när
solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där
solcellerna placeras, krävs lov. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod,
behöver inget bygglov.
En- och tvåbostadshus inom detaljplan
Du behöver söka bygglov
• om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
• om detaljplanen anger en utökad bygglovsplikt för just ändring
och underhåll av fasader.
• om detaljplanen anger att taket ska ha viss kulör eller material.
Om ditt en- och tvåbostadshus inte omfattas av ovanstående och om du
har solpaneler som är placerade i takfallet (se bild 1) behöver du inte
söka bygglov.
Är de däremot vinklade upp från takfallet (se bild 2) behöver du söka
bygglov. En- och tvåbostadshus utanför detaljplan
Utanför detaljplanelagt område behöver du inte
bygglov för solpaneler.
Däremot kan andra aktsamhetskrav gälla om din
byggnad är kulturhistoriskt värdefull.
Övriga byggnadstyper
Om du vill placera solpaneler på till exempel en
industribyggnad eller ett flerbostadshus krävs oftast
bygglov. Kontakta oss på Bygglovenheten för mer
information
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kräver också bygglov.
-

http://www.nassjo.se
http://www.ockelbo.se
http://www.olofstrom.se
http://www.orsa.se

http://www.nynashamn.se

http://www.nykoping.se

http://www.nybro.se
http://www.nykvarn.se

http://www.norsjo.se

Källor
http://www.norrtalje.se

Solpaneler

Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp solceller på taket
eller fasaderna av en byggnad. Du kan ansöka både via vår e-tjänst Mittbygge eller på pappersblankett. Etjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.
För en- och tvåbostadshus och fritidshus krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller, förutsatt att de
placeras tätt mot taket på byggnaden.
Om din fastighet ligger utanför ett detaljplanerat område krävs det inte något bygglov för att sätta upp
solceller. På kartan här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.
Kräver bygglov: sätta upp solfångare på vägg. Kräver inte bygglov Sätta upp solfångare på taket om den
följer takytan
-

C

Kommun

B

Norrtälje kommun

Norsjö kommun
158
159 Nybro kommun
Nykvarns kommun

157

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

171
172
173
174
175
176

Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun

168
169 Oskarshamns kommun
170 Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun

1 Kommun
167 Orust kommun
Osby kommun

A

-

-

-

-
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I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare
eller solceller. Bygglov krävs dock
inom detaljplanerat område om de
placeras på tak men inte platt på taket, på
fasad, eller på byggnad med skyddsbestämmelser
(q-märkning eller motsvarande).
-

-

Bygglov krävs inte för solpaneler som:
1. Monteras på taket, följer takfallet och inte upptar mer än 1/3-del av
takfallets yta.
2. Monteras på bygglovsbefriade friggebodar och/eller bygglovsbefriade
skärmtak.
3. Monteras på marken.
4. Monteras på byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och
utanför sammanhållen bebyggelse
Bygglov krävs för solpaneler som:
1. Monteras på byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.
2. Monteras på byggnadens tak och inte följer takfallet.
3. Monteras på fasaden.
4. Monteras på byggnad som i detaljplan är skyddad eller ingår i ett
område som i detaljplan är skyddat ur kulturhistorisk synpunkt.
5. Monteras på byggnad vars fasad eller takmaterial särskilt regleras i
detaljplan.
Frivilligt bygglov får alltid sökas
-

http://www.pajala.se
http://www.partille.se
http://www.perstorp.se
http://www.pitea.se
http://www.ragunda.se

http://www.oskarshamn.se
http://www.ovanaker.se
http://www.oxelosund.se

Källor
http://www.orust.se
http://www.osby.se

Solpaneler

C

-

B

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

181
182 Salems kommun
183 Sandvikens kommun

-
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Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m.
För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.
För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt område
behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är en bedömning
som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på området och hur omfattande
och synliga solcellerna är.
För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas som
byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.
Tänk också på att solfångare m.m. kan skapa reflexer mot omgivningen!
-

Sammanfattningsvis kan man säga att:

göra en bedömning. Skicka gärna med foton eller ritningar på det du tänkt göra.

http://www.salem.se
http://www.sandviken.se

http://www.robertsfors.se
http://www.ronneby.se
http://www.rattvik.se
Att klart beskriva om det behövs bygglov för solceller är mycket svårt. Kontakta oss med din fråga så kan vi http://www.sala.se

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Region Gotland**

178 Robertsfors kommun
179 Ronneby kommun
180 Rättviks kommun
Sala kommun

177

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

-

-

riksintresse för kulturmiljön (PBL 8 kap 13 §)

Rörum, Gladsax och Gislövshammar.

Olof, Östra Tommarp och Gladsax.

översiktsplanen.

värdefullt (varsamhet/ q-bestämmelser).

Sida 62

Om åtgärden innebär en påverkan på byggnadens bärande konstruktion kan detta kräva en
anmälan enligt PBL 6 kap 5 §, punkt 3. Bygglov och startbesked krävs för en- och tvåbostadshus med
tillhörande
komplementbyggnader, friggebod och Attefallsbyggnad, enlig Plan- och bygglagen (PBL 9
kap 2 §), om solceller/solfångare placeras:

påverka byggnadens höjd nämnvärt (PBL 9 kap 5 §).

Bygglov krävs inte för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplement-byggnader,
friggebod och Attefallsbyggnad under förutsättning att:
om solfångare/solceller placeras:

Simrishamns kommun

http://www.sjobo.se
http://www.skara.se

http://www.simrishamn.se

Källor
http://www.sigtuna.se

Solpaneler

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det
inte bygglov för att montera solceller på taket, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär. Solfångare som placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus kräver bygglov. Handlingar
som ska lämnas in för solceller monterade på tak är ansökan, fasadritning och förslag till kontrollplan.

C

Kommun

B

Sigtuna kommun

185
186 Sjöbo kommun
187 Skara kommun

184

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

193

191 Skövde kommun
192 Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun

190
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Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i plan- och bygglagen, men kan tolkas som
en utvändig ändring av byggnad inom detaljplanelagt område, undantaget en- och
tvåbostadshus. Utanför detaljplanelagt område är solfångare och solceller inte
bygglovpliktiga. Även om det är bygglovfritt ska plan- och bygglagens bestämmelser följas
avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

http://www.skovde.se
http://www.smedjebacken.se
http://www.solleftea.se

http://www.bygglovsguiden.se/

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.skinnskatteberg.se

-

Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i
detaljplan. sätta upp solfångare på taket.: kräver inte bygglov. Solpaneler (solceller, solfångare) på en- och
tvåbostadshus är befriade från bygglov, oav
sett vinkel på panelerna.

Källor
http://www.skelleftea.se

Solpaneler

Sammanhållen bebyggelse Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller
områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).

C

Kommun

B

Skellefteå kommun

188
189 Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun**

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Solna stad

199
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Utanför detaljplan
Bygglov fordras inte för installation av solfångare på en byggnad.

Avgiften för bygglov kan variera mellan cirka 2100 kronor - 4400 kronor. Därutöver kan kostnaden för att
tillfråga grannar tillkomma med som mest cirka 5400 kronor, beroende av hur många grannar som måste
tillfrågas. Grannar tillfrågas bara om ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser.

solfångaren/solpanelen följer takets lutning.
solfångaren/solpanelen inte väsentligt ändrar husets eller omgivningens karaktär.
huset inte är beläget inom ett område med bevarandedetaljplan (Kyrkberget och Norra Stenungsön).
huset inte är beläget i en detaljplan som har en bestämmelse om takmaterial och/eller färg på taket.
För andra byggnader än en- och tvåbostadshus, belägna inom detaljplanerat område, fordras bygglov för
installation av solfångare.

Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller
anmälningspliktigt.
Inom detaljplan
För en- och tvåbostadshus fordras inte bygglov för installation av solfångare och solpaneler på en byggnad,
under förutsättning att:

-

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller
gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
Solfångare och solceller på tak eller vägg betraktas som fasadändring och kräver bygglov inom planlagt
område. Undantag kan finnas. Plan- och bygglagens bestämmelser avseende anpassning till omgivning,
varsamhet och förvanskning ska alltid följas.
-

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende, och därför behöver de bygglov.
(Se vidare under "Fasadändring"). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel
friggebod, behöver inget bygglov.

Om bygglov inte krävs behöver du inte heller göra någon anmälan och därmed inte heller vänta på
startbesked eller slutbesked. En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till
värme eller elektricitet.

http://www.stenungsund.se

http://www.sorsele.se
http://www.sotenas.se
http://www.staffanstorp.se

http://www.solna.se

Källor
http://www.sollentuna.se

Solpaneler

Solceller eller paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovsbefriade men det
är bygglovsenheten som avgör detta. Skicka in ett förslag till bygglovsenheten. Om bygglov inte behövs får
du ett meddelande om detta och det kostar inget.

C

Kommun

B

Sollentuna kommun

195
196 Sorsele kommun
197 Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
198
Stenungsunds kommun

194

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Strömstads kommun

207
208 Sunne kommun
209 Surahammars kommun
210 Svalövs kommun

204
205 Strömsunds kommun
206 Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun

203

-

-
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Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov och startbesked för solceller, solpaneler eller solfångare.
Inom detaljplanelagt område kan det kräva bygglov beroende på utformningen och den påverkan det kan
innebära på byggnaden. Viktigt att tänka på är att solceller, solpaneler och solfångare kan skapa reflexer
mot omgivningen. Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning med din fråga så kan vi göra en
bedömning.
-

-

Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller i ditt fall.
-

Solfångare kan bli bygglovspliktiga om de är tillbyggnader, till exempel skärmtak större än 15 kvadratmeter
eller plank högre än 1,8 meter. De kan också bli bygglovspliktiga om de höjer totalhöjden på taket, inte följer
takets lutning, täcker en betydande del av takets yta eller om de placeras på en kulturhistoriskt intressant
byggnad.

Bygglovspliktiga solfångare

Det behövs bygglov om ändringar avsevärt påverkar det yttre utseendet. Restriktioner gäller för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kontakta alltid kontoret för säkerhets skull för att se vad som gäller för
din fastighet.
Solfångare kräver oftast inte bygglov.

-

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller
gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
-

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom
detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad,
till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

http://www.sunne.se
http://www.surahammar.se
http://www.svalov.se

http://www.stromsund.se
http://www.sundbyberg.se
http://www.sundsvall.se

http://www.stromstad.se

http://www.storfors.se
http://www.storuman.se
http://www.strangnas.se

Källor
http://www.stockholm.se

Solpaneler

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.

C

Kommun

B

Stockholms stad

200
201 Storfors kommun
202 Storumans kommun
Strängnäs kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

214
215 Sävsjö kommun
216 Söderhamns kommun
217 Söderköpings kommun

-

-
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Solfångare och solpaneler som placeras i takets lutning (ej högre än byggnadens
taknock) eller monteras mot vägg ska därför vara bygglovsfritt för en- och
tvåbostadshus i kommunen
2. Undantaget dock inom områden med områdesbestämmelser där placering och utformning ska ske i
samarbete med stadsarkitekten. Bygglovsavgift ska inte tas ut.
-

-

http://www.savsjo.se
http://www.soderhamn.se
http://www.soderkoping.se

http://www.svenljunga.se
http://www.saffle.se
http://www.sater.se

Källor
http://www.svedala.se

Solpaneler

Solfångare inom detaljplanelagt område
Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) för att ändra en byggnads utseende om
byggnaden ligger inom ett område med detaljplan. Solfångare på tak eller väggar
ändrar byggnaders utseende och är därför bygglovpliktiga inom detaljplanelagt
område.
Bygglov krävs inte för solfångare som placeras på bygglovsfri komplementbyggnad till
ett en- eller tvåbostadshus, en s.k. friggebod. En friggebod får vara 15 kvadratmeter
vilket underlättar installation av solfångare. Se PBL 9:4 punkt 3 nedan, som definierar
de bygglovsfria friggebodarna.
Inte heller krävs lov för solfångare på bygglovsfritt skärmtak om solfångaren ligger i
takfallet och därmed ingår som en del i skärmtaket. Ett bygglovsfritt skärmtak får vara
15 kvadratmeter. Regeln om bygglovsfria skärmtak gäller en- och tvåbostadshus. Se
PBL 9:4 punkt 2 nedan, som definierar de bygglovsfria skärmtaken. För en- och
tvåbostadshus behövs sällan solfångare som är större än 15 kvadratmeter.
Solfångare som placeras på marken är inte bygglovpliktiga. Solfångare utanför detaljplanelagt område
Utanför område med detaljplan är solfångare på tak eller väggar bygglovsfria.
Bygglovplikt gäller dock för solfångare inom värdefull kulturmiljö och på byggnader för
vilka varsamhetskrav gäller
-

C

Kommun

B

Svedala kommun

211
212 Svenljunga kommun
213 Säffle kommun
Säters kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Tierps kommun**

223
224 Timrå kommun

222
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Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Här är är solcellspaneler och solvärmepaneler i allmänhet bygglovsbefriade. Bygglovsplikt gäller dock för
paneler inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader där placering ska
undvikas på byggnader som ligger vända mot parker, torg eller huvudstråk.
Inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Bygglov krävs för uppsättning av solcellspaneler/solvärmepaneler inom detaljplanelagt område eller
sammanhållen bebyggelse när:
byggnaderna eller området är kulturhistoriskt värdefullt
byggnaderna är q-märkta
byggnaderna omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 8:13
panelerna sätts i en annan vinkel än takets lutning
panelerna påverkar byggnadens höjd
panelerna monteras på vägg
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus
paneler placerade på mark är större än åtta kvadratmeter eller högre än 1,20 meter
det kan anses störande för omgivningen, t.ex. på grund av reflexer
I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat
område om de placeras på tak men inte platt på taket, på fasad, eller på byggnad med skyddsbestämmelser
(q-märkning eller motsvarande).
-

-

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.timra.se

http://www.tierp.se

http://www.solvesborg.se
http://www.tanum.se
http://www.tibro.se
http://www.tidaholm.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Södertälje kommun**

219 Sölvesborgs kommun
220 Tanums kommun
221 Tibro kommun
Tidaholms kommun

218

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

232

1
225
226
227
228
229
230
231

Sida 68

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

-

-

-

-

-

-

Källor
http://www.tingsryd.se
http://www.tjorn.se
http://www.tomelilla.se
http://www.torsby.se
http://www.torsas.se
http://www.tranemo.se
http://www.tranas.se
http://www.trelleborg.se

Solpaneler

-

C

Kommun

B

Tingsryds kommun
Tjörns kommun
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun(**)

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

235

234

233

1

Tyresö kommun

Trosa kommun

Sida 69

Du behöver bygglov för att sätta upp solfångare/solceller.
Om du sätter det på taket är det helt avgiftsfritt.
På fasaden är det avgift om vid större än 1 kvm.
En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom
detaljplanelagt område. En tumregel kan vara att solfångare med en yta mindre än 10 kvm inte kräver
bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt. Solfångare på marken eller på bygglovsfri
byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. För q och k märkta fastigheter samt inom områden
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs bygglov för solfångare. Sådana solfångare bör i första hand
försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets
karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är
olämpliga för installation av solfångare.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.tyreso.se

http://www.trosa.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Trollhättans stad**

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

-

Sida 70

byggnaden inte omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen.
de placeras på marken.

de placeras längs med takfallet (takets lutning).
byggnaden inte omfattas av bevarande- eller varsamhetsbestämmelser enligt gällande detaljplan.
byggnaden inte omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen.
de placeras på marken.
Utanför detaljplanelagt område är solpaneler bygglovsbefriade om:

Inom detaljplanelagt område är solpaneler bygglovsbefriade om:

Oavsett om åtgärden anses bygglovspliktig eller ej ska man alltid vara noga med att solpanelerna placeras
på ett sådant sätt att det inte innebär olägenheter för omgivningen eller att det uppstår problem för trafiken.

Det kan även kräva bygglov om solcellen täcker en betydande del av takytan eller om solpanelerna placeras
på en vägg.

Det krävs alltid bygglov för uppsättning av solpaneler om byggnaden de ska monteras på är särskilt värdefull
från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt hänseende, och därför inte får förvanskas.
Detta gäller även utanför detaljplanelagt område.

Om solpanelerna placeras på marken är detta inte heller något som kräver bygglov.

http://www.toreboda.se

Källor
http://www.taby.se

Solpaneler

Solpaneler eller solceller som placeras på en- och tvåbostadshus och därtill tillhörande
komplementbyggnader är normalt sett inte bygglovpliktiga, men kan ändå kräva bygglov om de placeras på
en byggnad som omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets
karaktär ändras väsentligt.
Solpaneler eller solceller är normalt sett inte bygglovpliktiga om de placeras på en- eller tvåbostadshus eller
andra byggnader på fastigheter med sådan bebyggelse. Ska solpanelerna placeras på andra typer av
byggnader är detta alltid bygglovpliktigt.

C

Kommun

B

Täby kommun

236
237 Töreboda kommun

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

241

240

Upplands Väsby kommun

Sida 71

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom
detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad,
till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Storlek på byggnad/tak i förhållande till solfångare kan påverka om det är avsevärd ändring av fasad. Finns
byggnaden medtagen i någon kulturhistorisk inventering kan det innebära att den arkitektoniska
utformningen är extra viktig och detaljer som solfångare gör stor påverkan.
Umeå kommun byggnadsnämndens riktlinje inom detaljplanerat området är att; Solfångare på tak som följer
taklutningen och inte är större än åtta kvadratmeter inte behöver bygglov om den utifrån befintlig byggnad
avseende utformning eller storlek inte innebär en väsentlig fasadändring.
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Men om du
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
kan kräva lov.

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.upplandsvasby.se

http://www.ulricehamn.se
http://www.umea.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Uddevalla kommun**

239 Ulricehamns kommun
Umeå kommun

238

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

243

242

1

Uppsala kommun

Sida 72

Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod.

Läs om områdesbestämmelser på boverket.se.

Sök bygglov för fasadändring i mittbygge.se.

Läs om bygglovsprocessen steg för steg

inom detaljplanelagt område
inom områden med kulturhistoriskt värde
om byggnaden är skyddad med områdesbestämmelser
om byggnaden är klassad som ett riksintresse
om byggnaden är q-märkt.
Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är q-märkt,
bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets ytterkanter.
Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader.

http://www.uppsala.se

Källor
http://www.upplands-bro.se

Solpaneler

Riktlinjer för byggnader inom detaljplan i Upplands-Bro kommun
På en- och tvåbostadshus inom detaljplan kan solfångare anordnas utan bygglov om: - solfångarna upptar
en yta om max 12m²
- de placeras nära och i samma lutning som takfall eller på vägg
- de inte placeras närmare än 50cm från nock, takfot och gavelkant - kommunen för ett område som utgör
en värdefull miljö inte har bestämt i
detaljplanen att särskild hänsyn skall tas till kulturmiljön
- fastigheten/byggnaden inte är q- eller k-märkt2
Solfångare kräver inte bygglov på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak, så
länge inte utformningen påverkar de villkor som anges för dessa bygglovsfria
åtgärder. För fristående solcellsanläggningar inom område med detaljplan, ta kontakt
med bygg- och miljöavdelningen för frågor om vad man bör tänka på.
I gruppområden med en upprepning av samma hustyp och placering, bör en likartad
placering och utformning av solfångare eftersträvas. Anpassning bör vara god nog att
tjäna som förebild i fortsatta fall. Riktlinjer för byggnader utanför detaljplan i Upplands-Bro kommun
Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för solfångare. På byggnader med
förbud mot förvanskning och byggnader inom områden med värdefull kulturmiljö
gäller dock bygglovplikten.
Inom områden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska placering undvikas på
byggnader som utgör en fond, exempelvis i läge mot torg, park och huvudstråk. Detta
gäller både inom och utanför område med detaljplan.
Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du ska söka bygglov för fasadändring

C

Kommun

B

Upplands-Bro kommun*

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

244
245
246
247
248
249
250

1

-

Sida 73

Både inom och utom detaljplan krävs inte bygglov för att: I vissa fall montera solfångare

-

-

http://www.vadstena.se
http://www.vaggeryd.se
http://www.valdemarsvik.se
http://www.vallentuna.se
http://www.vansbro.se
http://www.vara.se

-

Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun

-

Källor
http://www.uppvidinge.se

Solpaneler

Bygglovsbefria solfångare och/eller solceller p å samtliga byggnader
inom detaljplanelagt område om nedanstående villkor uppfylls:
• De upptar en yta som motsvarar max 50 % av takets totala
area
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• De inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller
omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
• De inte placeras över nock
2. Bygglovsbefria solfångare och solceller utom detaljplanelagt
område och sammanhållen bebyggelse om nedanstående villkor
uppfylls:
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller
omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
3. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare på mark upp till 1,10
meter. Vi d placering ska hänsyn tas så att olägenheter för grannar
och fara för trafik- och barnsäkerhet inte uppstår.
4. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare som placeras på
bygglovsbefriad byggnad, exempel friggebod.

C

Kommun

B

Uppvidinge kommun

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

253
254
255
256
257
258
259

252

251

1

Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vårgårda kommun

Vellinge kommun*

Vaxholms stad

-

-

-

-

-

Sida 74

Reglerna är olika beroende på var i kommunen du bor. Kontakta oss via bygglov@vaxholm.se så berättar vi
vad som gäller för din fastighet.
I Vellinge kommun krävs bygglov för all utvändig ändring av en byggnad. Alla installationer
av solceller eller solfångare omfattas därmed av krav på bygglov. Normalt räcker det
med att fylla i en ansökningsblanket och bifoga fasadritning (ibland räcker det med ett foto
på fasad/tak) samt ett produktblad. Bygglovsprövningen kostar cirka 1 400 kr.
-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.vetlanda.se
http://www.vilhelmina.se
http://www.vimmerby.se
http://www.vindeln.se
http://www.vingaker.se
http://www.vargarda.se

http://www.vellinge.se

http://www.vaxholm.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Varbergs kommun**

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

262

http://www.bygglovsguiden.se/

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

Sida 75

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.vannas.se

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Vänersborgs kommun**

261 Vännäs kommun
Värmdö kommun**

260

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

264
265
266
267
268
269
270

263

1

Västerviks kommun
Västerås stad*
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Ånge kommun

-

-

-

-

-

-

-
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.vastervik.se
http://www.vasteras.se
http://www.vaxjo.se
http://www.ydre.se
http://www.ystad.se
http://www.amal.se
http://www.ange.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Värnamo kommun**

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

272
273
274
275
276
277
278
279
280

271

1

Årjängs kommun
Åsele kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.arjang.se
http://www.asele.se
http://www.astorp.se
http://www.atvidaberg.se
http://www.almhult.se
http://www.alvdalen.se
http://www.alvkarleby.se
http://www.alvsbyn.se
http://www.engelholm.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Åre kommun**

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Örebro kommun**

Ödeshögs kommun

286
287 Österåkers kommun

Sida 78

(Om Solceller/solpaneler (liggande platt mot taket)) En eller två familjehus inom detaljplan: Nej. Övrig
bebyggelse inom detaljplan: Ja. Inom samman-hållen bebygg-else utanför detaljplan: Nej Utanför
samman-hållen be-bygg-else utanför detaljplan: Nej.
Solpaneler som monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) kräver bygglov.

-

-

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot
sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
kan kräva lov.
Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta
rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då
kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda
intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads
eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

http://www.osteraker.se

http://www.orkelljunga.se
http://www.ornskoldsvik.se
http://www.ostersund.se

http://www.bygglovsguiden.se/

http://www.odeshog.se

Källor
http://www.bygglovsguiden.se/

Solpaneler

Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig
åtgärd.

C

Kommun

B

Öckerö kommun**

283
284 Örkelljunga kommun
285 Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun

282

281

1

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

1
288
289
290
291
292
293
294

* Intressant
** Använder sig även av bygglovsguiden.

-

-

-

Källor
http://www.osthammar.se
http://www.ostragoinge.se
http://www.overkalix.se
http://www.overtornea.se

Solpaneler

-

C

Kommun

Sida 79

B

Östhammars kommun
Östra Göinge kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

A

Bilaga 1 Bygglov alla kommuner

Östersunds kommun

Mölndals stad

A

13

12

11

10

9

8

7

6

Nykvarns kommun

Norrtälje kommun

Melleruds kommun

Höganäs kommun

Staffanstorps kommun

Sigtuna kommun

Norsjö kommun

3
4 Österåkers kommun
Härryda kommun
5
Krokoms kommun

2

1

Kommun

B

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Normalt behövs inte
bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter en
ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov. Solfångare på marken eller på bygglovsfri
byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Undantag gäller dock för de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår
kulturmiljöplan eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan. För dessa byggnader
krävs det alltid bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.
Solfångare och solceller – Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på enoch tvåbostadshus. Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov.
Solfångare/solceller på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget
bygglov.
Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp solceller på
taket eller fasaderna av en byggnad. Du kan ansöka både via vår e-tjänst Mittbygge eller på
pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.
För en- och tvåbostadshus och fritidshus krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller, förutsatt att
de placeras tätt mot taket på byggnaden.
Om din fastighet ligger utanför ett detaljplanerat område krävs det inte något bygglov för att sätta upp
solceller. På kartan här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Kräver bygglov: sätta upp solfångare på vägg. Kräver inte bygglov Sätta upp solfångare på taket om
den följer takytan
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan
krävs det inte bygglov för att montera solceller på taket, om åtgärden inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär. Solfångare som placeras på verksamhet, industri eller
flerbostadshus kräver bygglov. Handlingar som ska lämnas in för solceller monterade på tak är
ansökan, fasadritning och förslag till kontrollplan.
Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken
lovpliktigt eller anmälningspliktigt.
Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är
bygglovspliktiga och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda
sig av förnyelsebar energi.

Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt
ändrar husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 §. Bygg- och
miljönämnden beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och
fasad inom detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som
berörs och att de godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov
för att sätta solfångare/solceller på tak och fasad.

I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 § anges ett antal andra anläggningar än byggnader
som omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen
(2010:900), 9 kap 5 § att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller
områdets karaktär.

Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 § krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av
en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Kommunen kan bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men
även att dessa kan bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov.

Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att:
sätta upp solfångare (som inte ligger i takfallet)
gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område.

(Om Solceller/solpaneler (liggande platt mot taket)) En eller två familjehus inom detaljplan: Nej. Övrig
bebyggelse inom detaljplan: Ja. Inom samman-hållen bebygg-else utanför detaljplan: Nej Utanför
samman-hållen be-bygg-else utanför detaljplan: Nej.
Solpaneler som monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) kräver bygglov.

om de ligger i takfallet (inte sticker upp från taket). Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att:
sätta upp solfångare/solceller (som inte ligger i takfallet)

Följande kompletteringar är bygglovbefriade på alla fastigheter: Sätta upp solceller och solfångare

Riktlinjer

C

DPbestämmelser

1

1

1
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Fasad

D

Färg

E

Bilaga 2 Begränsningar

F

G

H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Kulturmiljöer/
Lutning/ Placerad på
skyddsbestämmelser höjd
mark

I

Storlek

J

Utanför
DP

K

Väsenligt
ändrar

1

L

Övrigt

1

1

1

M

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

Total
begränsningar

22

21

20

19

18

17

16

15

14

1

A

Bollnäs kommun

Sollentuna kommun

Jönköpings kommun

Järfälla kommun

Botkyrka kommun*

Tierps kommun**

Säters kommun

Sollefteå kommun

Skellefteå kommun

Kommun

B

utanför detaljplanerat område
stående fritt på marken
platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)

på tak men inte parallellt med takfallet
på fasaden
på byggnad med skyddsbestämmelser
Byglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:

Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras:

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg,
huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av
solfångare.

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende, och därför behöver de
bygglov. (Se vidare under "Fasadändring"). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till
exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Om bygglov inte krävs behöver du inte heller göra någon anmälan och därmed inte heller vänta på
startbesked eller slutbesked. En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar
dessa till värme eller elektricitet.

Om solfångaren ska placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus behöver du alltid ansöka
om bygglov.
Om solfångaren ska placeras på ett en- eller tvåbostadshus behöver du bygglov om solfångaren
förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
Om byggnaden ligger inom ett område med kulturhistoriskt värde behöver du alltid bygglov.
Solceller/paneler på enǦ och tvåbostadshus
för fastighetens eget behov är inte bygglovspliktiga
om de placeras dikt an mot
fasaden eller taket och de inte väsentligt
förändrar byggnadens eller områdets karaktär
Solceller eller paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovsbefriade
men det är bygglovsenheten som avgör detta. Skicka in ett förslag till bygglovsenheten. Om bygglov
inte behövs får du ett meddelande om detta och det kostar inget.

Solfångare och solpaneler som placeras i takets lutning (ej högre än byggnadens
taknock) eller monteras mot vägg ska därför vara bygglovsfritt för en- och
tvåbostadshus i kommunen
2. Undantaget dock inom områden med områdesbestämmelser där placering och utformning ska ske
i samarbete med stadsarkitekten. Bygglovsavgift ska inte tas ut.
I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom
detaljplanerat område om de placeras på tak men inte platt på taket, på fasad, eller på byggnad med
skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande).
Solceller och solfångare kan tolkas som en yttre ändring av en byggnad, inom detaljplanerat område.
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs
det inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär.
Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov.
Solfångare på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, kräver inte bygglov.
Solfångare utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser
i detaljplan. sätta upp solfångare på taket.: kräver inte bygglov. Solpaneler (solceller, solfångare) på
en- och
tvåbostadshus är befriade från bygglov, oavsett vinkel på panelerna.
Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i plan- och bygglagen, men kan tolkas som
en utvändig ändring av byggnad inom detaljplanelagt område, undantaget en- och
tvåbostadshus. Utanför detaljplanelagt område är solfångare och solceller inte
bygglovpliktiga. Även om det är bygglovfritt ska plan- och bygglagens bestämmelser följas
avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.

Sammanhållen bebyggelse Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens
eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).

Riktlinjer

C

DPbestämmelser

1

1

1

1

1

Sida 81

Fasad

D

Färg

E

Bilaga 2 Begränsningar

F

G

H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kulturmiljöer/
Lutning/ Placerad på
skyddsbestämmelser höjd
mark

I

Storlek

J

Utanför
DP

K

Väsenligt
ändrar

1

1

1

1

L

Övrigt

1

1

1

M

3

3

3

3

3

2

3

2

2

Total
begränsningar

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

1

A

Sala kommun

Oxelösunds kommun

Nynäshamns kommun

Malå kommun

Lunds kommun

Luleå kommun

Klippans kommun

Katrineholms kommun**

Karlstads kommun

Hammarö kommun

Grums kommun

Falu kommun**

Båstads kommun

Borlänge

Kommun

B

Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m.
För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.
För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt
område behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är
en bedömning som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på
området och hur omfattande och synliga solcellerna är.
För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas
som byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt
påverkas på annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.
Tänk också på att solfångare m.m. kan skapa reflexer mot omgivningen!

Sammanfattningsvis kan man säga att:

Ska man montera solpaneler i en helt annan färg än taket inom detaljplanerat område kan det krävas
bygglov, kontrollera med bygglovsavdelningen på Miljö- och bygglovsavdelningen. Ska man montera
på en fasad vilket innebär en fasadändring då krävs det bygglov.
Ja, det krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare om de innebär en väsentlig
fasadändring på huset. På flertalet typer av takmaterial innebär solpaneler och solfångare en
väsentlig fasadändring. Fråga stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare om du är osäker. Om
solpaneler och solfångare inte följer takfallet krävs det alltid bygglov.
Kräver bygglov Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt inom detaljplan, till exempel: sätta upp
solfångare på vägg Kräver inte bygglov Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan). sätta upp solfångare på
taket om den följer takytan
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du
däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.
I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare
eller solceller. Bygglov krävs dock
inom detaljplanerat område om de
placeras på tak men inte platt på taket, på
fasad, eller på byggnad med skyddsbestämmelser
(q-märkning eller motsvarande).
Att klart beskriva om det behövs bygglov för solceller är mycket svårt. Kontakta oss med din fråga så
kan vi göra en bedömning. Skicka gärna med foton eller ritningar på det du tänkt göra.

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna är maximalt 15 kvm och ligger tätt mot taket på en- och
tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov.
Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver normalt lov.
Om högst en fjärdedel av taket täcks och solfångaren ligger plant på taket krävs inget bygglov.
Uppvinklade solfångare och solfångare som placeras på fasaden kräver alltid bygglov.
I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom
detaljplanerat område om de placeras på tak, men inte om det följer takets lutning. Bygglov krävs
också för placering på fasad eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller
motsvarande).
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du
däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.
Det krävs inget bygglov för att montera solpaneler på taket om de har i princip samma färg som taket
och om de direkt följer takets lutning.

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du
däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kan kräva lov.
Det beror på. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och
tvåbostadshus. Men om du sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du
däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kan kräva lov.
Grums kommun har beslutat att man inte anser att en solfångare behöver bygglov (inom detaljplan): om den placeras plant på ett tak och inte alltför mycket avviker i färg som befintligt material. - om
ytan inte överstiger 12 kvm.
Behöver jag bygglov för att få sätta upp solceller/solpaneler?
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B

Knivsta kommun

Norrköpings kommun

Kungsbacka kommun

Ödeshögs kommun

Ingen avgift tas ut för bygglov för solfångare och solceller

Solfångare eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov om de inte är högre än 1,1
meter. Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller påverkar trafikoch barnsäkerheten. Det kan behövas andra tillstånd, t ex inom strandskydds- och
fornminnesområden.

Ligger ert hus i ett område med områdesbestämmelser krävs det dock alltid bygglov för att sätta upp
solfångare eller solceller.

Vi kräver generellt inte bygglov att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak om det sätts i
samma vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Om du är
osäker kan du alltid maila en bild på ditt hus (ange fastighetsbeteckning) och en bild på de
solfångare/solceller som du tänkt använda så hjälper vi dig med bedömningen.

Solpaneler och solfångare som uppförs på marken kräver inte bygglov. Gäller även solcellsparker
enligt Boverket. Observera att strandskyddsdispens kan krävas.
För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område krävs
inte bygglov för solpanel eller solfångare som läggs i takfallet. Om de placeras med annan lutning än
takets krävs dock bygglov. För byggnader med kulturhistoriskt värde krävs trots detta bygglov.
För övriga byggnader inom detaljplanerat område krävs bygglov.

du sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla
byggnader kan kräva lov.
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du
däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kan kräva lov.
Solfångare kräver oftast inte bygglov. De kan bli bygglovspliktiga om de är tillbyggnader, till exempel
skärmtak större än 15,0 kvadratmeter eller plank högre än 1,8 meter. De kan också bli
bygglovspliktiga om de höjer totalhöjden på taket eller placeras på en kulturhistoriskt intressant
byggnad.
Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Kontakta bygg- och miljökontoret i
ditt specifika ärende.

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de
bygglov inom detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på
bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Storlek på byggnad/tak i förhållande till solfångare kan påverka om det är avsevärd ändring av fasad.
Finns byggnaden medtagen i någon kulturhistorisk inventering kan det innebära att den arkitektoniska
utformningen är extra viktig och detaljer som solfångare gör stor påverkan.
Umeå kommun byggnadsnämndens riktlinje inom detaljplanerat området är att; Solfångare på tak
som följer taklutningen och inte är större än åtta kvadratmeter inte behöver bygglov om den utifrån
befintlig byggnad avseende utformning eller storlek inte innebär en väsentlig fasadändring.
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Upplands Väsby kommun Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Men om
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Danderyds kommun

Bygglov krävs när
huset eller området är kulturhistoriskt värdefullt (bör då försänkas i taket)
panelen förändrar husets karaktär
panelen sätts i en annan vinkel än takets
panelen påverkar byggnadshöjden
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus

Du behöver generellt inte bygglov när solpanelerna placeras nära och i samma vinkel som taket på
en- och tvåbostadshus
för bygglovbefriade byggnader, så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det
inte längre kan räknas som en bygglovbefriad byggnad
Tänk på att panelen så långt det är möjligt ska anpassas till områdets karaktär.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

B

Avesta kommun**

Riktlinjer

PÅ BYGGNADER
Att sätta upp en solenergianläggning på fasader
eller tak innebär ofta en avsevärd påverkan av byggnadens
yttre. Normalt krävs det bygglov för en
sådan åtgärd inom detaljplanerat område, enligt
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap. 2 § 3C,
2 kap 3, 6 §§.
PÅ MARKEN
Solenergianläggning som placeras på mark kan
kräva bygglov. Kontakta alltid stadsbyggnadskontoret
för besked om vad som gäller. Om anläggningen
ligger i ett skyddsvärt område, som
t.ex. inom strandskyddsområde eller skyddat
kulturlandskap, kan tillstånd krävas enligt Miljöbalken 7 kap.
ENERGIKRAV PÅ BYGGNADER
Boverkets byggregler (BBR) 9 kap Energihushållning
anger krav på byggnaders energianvändning.
Vid beräkning av byggnadens energianvändning
får energin levererad till byggnaden
reduceras med den energi som man får från egna
solceller och solfångare.
OLÄGENHETER
Vid bygglovsprövning gör stadsbyggnadskontoret
alltid en olägenhetsprövning. Glaset i solenergianläggningar
skapar ljusreflektioner, vilket kan
vara störande för omgivningen. För att undvika
olägenhet, bör man redan från början tänka igenom
hur ljuset ref-lekteras och ta en tidig kontakt
med grannar.
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Falkenbergs kommun**

Fagersta kommun**
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B

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Takfönster och solceller/solfångare placerade i takliv eller parallellt med takbeläggningen regleras inte
specifikt i plan- och bygglagen. I 9 kap 2 § PBL anges dock att bygglov krävs,
i områden som omfattas av detaljplan, om "byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt." För en- eller
tvåbostadshus krävs det enligt 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta
taktäckningsmaterial, såvida åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär.

I övriga detaljplanelagda områden krävs bygglov för takfönster vars sammanlagda yta är större än 2
kvadratmeter. Bygglov krävs också för solceller/solfångare monterade i takliv eller parallellt med
takbeläggningen och vars sammanlagda yta överstiger 20 kvadratmeter, samt för solceller/solfångare
som står uppresta på taket.

Inom områden med bevarandeplan (Falkenbergs innerstad och delar av Hertingområdet) samt för
fastigheter som i byggnadsinventeringen Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - enskilda byggnader i
Falkenbergs tätortsområde (2006) värderats i klasserna A eller B krävs bygglov för alla typer av
takfönster och takmonterade solceller/solfångare.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Karlshamns kommun**

Härnösands kommun**

Gislaveds kommun**

Kommun

B

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Kungälvs kommun**

Kumla kommun

Kristianstads kommun

Karlskrona kommun

Kommun

B

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

På landsbygden
På landsbygden, utanför detaljplanerat område, behöver du inte bygglov för att sätta upp solmoduler.

Placerar du modulerna på marken behöver du inte bygglov.

Inom detaljplanerat område behöver du ansöka om bygglov när du ska placera solmoduler på en
byggnad som ändrar husets eller områdets karaktär. Att påverka huset eller området karaktär är
exempelvis när solmodulerna placeras:
i en annan lutning än taket
på en ställning
på q- och k-märkta byggnader
så det blir färgavvikelser, exempel svarta moduler på ett rött tak.

Har en yta som inte överstiger 40 m2.
Placeras på ett en- eller tvåbostadshus som inte ingår i grupphusbebyggelse, inte har något särskilt
kulturhistoriskt värde eller som inte ligger i ett område med särskilda kulturhistoriska eller
miljömässiga värden.
Ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka höjden
nämnvärt.
Inte orsakar betydande olägenhet för närboende eller för trafiken genom reflektioner och bländning.
Inte strider mot några andra bestämmelser i plan- och bygglagen eller i föreskrifter meddelade med
stöd av lagen.

För solenergianläggningar som placeras på taket av en- och tvåbostadshus eller på
komplementbyggnader som tillhör ett sådant småhus krävs inte bygglov om anläggningen:

Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. Om de placeras på
marken kräver de ej bygglov.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriade.
• För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under
förutsättning att:
- byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning
enligt plan- och bygglagen 3:12,
- solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är större
än åtta kvadratmeter,
- solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.
Med begreppet solenergianläggning avses här både solfångare som värmer ett medium (t.ex. luft
eller vätska) och solceller som producerar el.
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och utanför
sammanhållen bebyggelse är solcellsanläggningen bygglovsbefriad.
För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, enligt praxis i
Lerum, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende
eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina
i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.
• Solcellsanläggningen placeras längs med takfallet (takets lutning)
och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
• Solcellsanläggningen placeras på väggen, om de är högst åtta
kvadratmeter
Bygglov och startbesked krävs för solceller placerade i annan vinkel
än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande
för omgivningen.
Tänk på att solcellspaneler kan skapa reflexer.
I Lerums kommun tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked
för solenergianläggningar
Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Utanför detaljplan
Bygglov fordras inte för installation av solfångare på en byggnad.

Avgiften för bygglov kan variera mellan cirka 2100 kronor - 4400 kronor. Därutöver kan kostnaden för
att tillfråga grannar tillkomma med som mest cirka 5400 kronor, beroende av hur många grannar som
måste tillfrågas. Grannar tillfrågas bara om ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser.

solfångaren/solpanelen följer takets lutning.
solfångaren/solpanelen inte väsentligt ändrar husets eller omgivningens karaktär.
huset inte är beläget inom ett område med bevarandedetaljplan (Kyrkberget och Norra Stenungsön).
huset inte är beläget i en detaljplan som har en bestämmelse om takmaterial och/eller färg på taket.
För andra byggnader än en- och tvåbostadshus, belägna inom detaljplanerat område, fordras
bygglov för installation av solfångare.

Inom detaljplan
För en- och tvåbostadshus fordras inte bygglov för installation av solfångare och solpaneler på en
byggnad, under förutsättning att:

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

riksintresse för kulturmiljön (PBL 8 kap 13 §)

Rörum, Gladsax och Gislövshammar.

Olof, Östra Tommarp och Gladsax.

översiktsplanen.

värdefullt (varsamhet/ q-bestämmelser).

Om åtgärden innebär en påverkan på byggnadens bärande konstruktion kan detta kräva en
anmälan enligt PBL 6 kap 5 §, punkt 3. Bygglov och startbesked krävs för en- och tvåbostadshus
med tillhörande
komplementbyggnader, friggebod och Attefallsbyggnad, enlig Plan- och bygglagen (PBL 9
kap 2 §), om solceller/solfångare placeras:

påverka byggnadens höjd nämnvärt (PBL 9 kap 5 §).

Bygglov krävs inte för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplement-byggnader,
friggebod och Attefallsbyggnad under förutsättning att:
om solfångare/solceller placeras:
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller i ditt fall.
Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Solfångare kan bli bygglovspliktiga om de är tillbyggnader, till exempel skärmtak större än 15
kvadratmeter eller plank högre än 1,8 meter. De kan också bli bygglovspliktiga om de höjer
totalhöjden på taket, inte följer takets lutning, täcker en betydande del av takets yta eller om de
placeras på en kulturhistoriskt intressant byggnad.

Bygglovspliktiga solfångare

Solfångare kräver oftast inte bygglov.
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Trollhättans stad**
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B

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Av riktlinjerna framgår det bland annat att för ett- och tvåbostadshus krävs inte bygglov om
solenergianläggningen:
Har en yta som inte överstiger 40 kvadratmeter.
Ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka
byggnadens höjd nämnvärt.
Inte strider mot några regler i Plan- och Bygglagen (PBL) eller Boverkets byggregler (BBR).
En del byggnader kan vara av kulturminnesvärde eller vara q-märkta. Då krävs alltid bygglov oavsett
om byggnaden klarar ovanstående krav. Bygglovshandläggarna ska kontaktas vid oklarheter.
Anläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, och inte påverkar höjden
eller storleken så pass att det inte längre kan räknas som en bygglovsbefriad byggnad kräver inte
bygglov.
Anläggningar direkt på marken kräver inte heller något bygglov, men tomten ska hållas i allmänt
ordnat skick.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Flerbostadshus
Om du vill placera en solenergianläggning på flerbostadshus eller verksamhetslokaler gör du på
samma sätt som du ansöker om alla typer av väsentliga fasadändringar.
En- och tvåbostadshus
Du behöver bygglov för solpaneler eller solfångare på en- och tvåbostadshus:
om byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.
om detaljplanen anger en utökad bygglovsplikt för just ändring och underhåll av fasader.
om detaljplanen anger att taket ska ha viss kulör eller visst material.
Om ditt en- och tvåbostadshus inte omfattas av ovanstående är solpaneler och solfångare som är
placerade i takfallet inte bygglovspliktiga. Är de vinklade upp från takfallet behöver du däremot
ansöka om bygglov.
En- och tvåbostadshus inom detaljplan
Du behöver söka bygglov
• om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
• om detaljplanen anger en utökad bygglovsplikt för just ändring
och underhåll av fasader.
• om detaljplanen anger att taket ska ha viss kulör eller material.
Om ditt en- och tvåbostadshus inte omfattas av ovanstående och om du
har solpaneler som är placerade i takfallet (se bild 1) behöver du inte
söka bygglov.
Är de däremot vinklade upp från takfallet (se bild 2) behöver du söka
bygglov. En- och tvåbostadshus utanför detaljplan
Utanför detaljplanelagt område behöver du inte
bygglov för solpaneler.
Däremot kan andra aktsamhetskrav gälla om din
byggnad är kulturhistoriskt värdefull.
Övriga byggnadstyper
Om du vill placera solpaneler på till exempel en
industribyggnad eller ett flerbostadshus krävs oftast
bygglov. Kontakta oss på Bygglovenheten för mer
information

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg,
huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av
solfångare.

Behövs bygglov för att få sätta upp solceller? Normalt behövs inte bygglov när solcellerna inte avviker
från befintlig taklutning och inte upptar mer än en tredjedel av takytan (gäller inom detaljplan). Större
paneler, paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt för komersiellt bruk kan kräva lov.
Gällande fristående solceller, kontakta byggenheten. Du kan behöva bygglov för Solfångare,
beroende på storlek och placering
Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de
bygglov inom detaljplanelagt område. Däremot kan du på en- och tvåbostadshus montera solceller
upp till 8 kvadratmeter utan bygglov under förutsättning att du följer det befintliga takets lutning och att
de inte monteras högre än 10 centimeter från det befintliga taket. För solfångare på marken eller på
bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver du inte heller bygglov.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att
vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena
bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga
tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en
byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan
man sätter igång.

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på
annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då
således en lovpliktig åtgärd.
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Att sätta upp en solenergianläggning på fasad eller tak innebär
ofta en avsevärd påverkan av byggnadens yttre. Normalt
behövs det bygglov för en sådan åtgärd inom detaljplanelagt
område enligt plan- och bygglagen (9 kap 2§ 3c, 2 kap 3,6 §§).
Utanför detaljplanelagt område är det oftast bygglovfritt att
sätta upp solpaneler på byggnader. När det gäller solenergianläggningar
på mark kan det behövas bygglov. Kontakta i dessa
fall bygglovskontoret för besked om vad som gäller.
Mindre anläggningar med en yta om max 10-12 kvm på enoch
tvåbostadshus är bygglovfria enligt bygg- och miljönämndens
riktlinjer. Detta gäller om anläggningen placeras i samma
lutning som befintligt tak, inte väsentligt ändrar byggnadens
eller områdets karaktär och inga utpekade kulturhistoriska
värden påverkas. Bygglov och startbesked för solenergianläggningar är avgiftsfria.
Bygglov krävs inte för solpaneler som:
1. Monteras på taket, följer takfallet och inte upptar mer än 1/3-del av
takfallets yta.
2. Monteras på bygglovsbefriade friggebodar och/eller bygglovsbefriade
skärmtak.
3. Monteras på marken.
4. Monteras på byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och
utanför sammanhållen bebyggelse
Bygglov krävs för solpaneler som:
1. Monteras på byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.
2. Monteras på byggnadens tak och inte följer takfallet.
3. Monteras på fasaden.
4. Monteras på byggnad som i detaljplan är skyddad eller ingår i ett
område som i detaljplan är skyddat ur kulturhistorisk synpunkt.
5. Monteras på byggnad vars fasad eller takmaterial särskilt regleras i
detaljplan.
Frivilligt bygglov får alltid sökas

Linköpings kommun*

Osby kommun*

Följande gäller för en- eller tvåbostadshus. Bygglov krävs inte för: Solpaneler som monteras på taket,
följer takfallets lutning och inte upptar mer än 1/3 del av takfallets yta. För solpaneler som monteras
på taket, följer takfallets lutning och är mindre än 20m2 krävs inget bygglov oavsett takfallet yta.
Solpaneler som monteras på bygglovsbefriade friggeboder och/eller bygglovsbrefiade skärmtak.
Solpaneler som installeras på marken. Solpaneler som monteras på byggnader som igger utanför
detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Bygglov krävs för: Solpaneler som
monteras på byggnadens tak och inte följer takfallet (gäller inte för solpaneler monterade på
bygglovsbrefriade friggebodar eller på bygglovsbefriade skrämtak). Solpaneler som monteras på
fasaden. Solpaneler som monteras på byggnad som i detaljplan är skyddad eller ingår i ett område
som i detaljplan är skyddat ur kulturhistorisk synpunkt. Solpaneler som strider mot detaljplanen (gäller
byggnader vars fasad- och takmaterai särskilt regleras i detaljplan).

B

Kävlinge kommun

Riktlinjer

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.
Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom
detaljplanelagt område. En tumregel kan vara att solfångare med en yta mindre än 10 kvm inte
kräver bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt. Solfångare på marken eller på
bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. För q och k märkta fastigheter
samt inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs bygglov för solfångare. Sådana
solfångare bör i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik
placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata.
Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
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Solfångare/solceller får installeras utan bygglov under följande förutsättningar:

Alingsås kommun

Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m. om byggnaden inte har höga
kulturmiljövärden.
För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.
För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt
område behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är
en bedömning som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på
området och hur omfattande och synliga solcellerna är.
För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas
som byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt
påverkas på annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.
Det är den enskilde byggherren som tänker uppföra solenergianläggningar som har ansvar för att
plan- och bygglagen följs. Det innebär b.l.a att den enskilde ansvarar i första led för att bedöma om
de tänkta solfångarna/solcellerna är bygglovpliktiga eller inte. Bedömningen kan överklagas och
anläggningen kan t.o.m. komma att behöva tas bort om frågan blir föremål för tillsyn och
överprövning. Kontakta därför gärna kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.
För en- och tvåbostadshus görs följande bedömning: Solenergianläggningar som har samma eller
närliggande färgnyans som befintligt tak på vilken man avser uppföra dem bedöms sannolikt inte
ändra karaktären på byggnaden eller området väsentligt. Exempel: en villa med svarta betongpannor
som förses med mörka solenergianläggningar.
Solenergianläggningar som placeras på en på taket uppbyggd konstruktion vars höjd är maximalt 1,2
meter från närmast omgivande takyta bedöms av kommunen inte utgöra bygglovpliktiga
tillbyggnader. Däremot kan anläggningarna fortfarande kräva bygglov som ändring av byggnad, se
ovan.
Vid samtliga anläggningar gäller att dåligt till taket/byggnaden anpassade solenergianläggningar eller
estetiskt tveksamma lösningar och konstruktioner anses generellt öka risken betydligt för att
byggnadens karaktär väsentligen ändras och bygglovplikten inträder. Bygglov kommer sannolikt i
sådana fall inte att beviljas.
Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med
höga kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste bygglovprövas.
Kontakta gärna kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Här är är solcellspaneler och solvärmepaneler i allmänhet bygglovsbefriade. Bygglovsplikt gäller dock
för paneler inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader där
placering ska undvikas på byggnader som ligger vända mot parker, torg eller huvudstråk.
Inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse
Bygglov krävs för uppsättning av solcellspaneler/solvärmepaneler inom detaljplanelagt område eller
sammanhållen bebyggelse när:
byggnaderna eller området är kulturhistoriskt värdefullt
byggnaderna är q-märkta
byggnaderna omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 8:13
panelerna sätts i en annan vinkel än takets lutning
panelerna påverkar byggnadens höjd
panelerna monteras på vägg
det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus
paneler placerade på mark är större än åtta kvadratmeter eller högre än 1,20 meter
det kan anses störande för omgivningen, t.ex. på grund av reflexer

Med solfångare inbegrips även solceller och solcellspaneler. Utanför planlagt område: Solfångare
kräver normalt inte bygglov. Inom områden med kulturhistoriskt bärde, område som exempelvis ingår
i riksintresse för kulturmiljövården, bör solfångare placeras så att de dras in från takets kanter.
Solfångare bör inte placeras på särskilt vädefulla byggnader utan hellre på komplementbyggnader i
mindre exponerade lägen. Inom detaljplan och områdesbestämmelser Solfångare kräver normalt
bygglov men är bygglovsbefriade om: uppförs på en- eller tvåbostadshus, de upptar en yta om max
30 % av takfallet, placeras nära och i samma vinkel som taket (i eller parallellt med takytan(, placeras
så att de huvudsakligen syns från privat område, de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär och byggnaden inte har skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan, ingår i
riksintresse för kulturmiljåvården eller är nämnd som skyddsvärd i riktlinjer, bevarandeprogram eller
likanade dokument. Dessutom krävs inte bygglov för solfångare på bygglovsbefriade byggnader
(friggebodar och dylikt). På mark Solfångare som placers på marken kan kräva bygglov om
konstruktionen överstiger 1,1 m. Solfångare får inte innebära betydande olägenheter för omgivningen
eller innebära fara för trafik- och barnsäkerhet. Kriterier för att bevilja bygglov Solfångare bör göras
som en reversibel åtgärd och i samklang med byggnadens och områdets kulturmiljö och arkitektur.
På befintliga byggnader bör takens kanter lämnas fria. Solfångare bö placeras och utformas så att de
inte ger upphov till besvärande reflexer, försämdrad utsikt eller ljusförhållanden för omgivningen. Det
kan behövas andra tillstånd, t.ex. för strandskydd, fornlämningar och landskapsbildsskydd.
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Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel
friggebod.
Bygglovsbefria solfångare och/eller solceller p å samtliga byggnader
inom detaljplanelagt område om nedanstående villkor uppfylls:
• De upptar en yta som motsvarar max 50 % av takets totala
area
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• De inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller
omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
• De inte placeras över nock
2. Bygglovsbefria solfångare och solceller utom detaljplanelagt
område och sammanhållen bebyggelse om nedanstående villkor
uppfylls:
• De placeras nära eller i samma vinkel som taket
• Byggnaden inte ligger inom värdefull kulturmiljö eller
omfattas av varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen.
• Skriftligt medgivande från berörda grannar finns
3. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare på mark upp till 1,10
meter. Vi d placering ska hänsyn tas så att olägenheter för grannar
och fara för trafik- och barnsäkerhet inte uppstår.
4. Bygglovsbefria solceller och/eller solfångare som placeras på
bygglovsbefriad byggnad, exempel friggebod.

Läs om områdesbestämmelser på boverket.se.

Sök bygglov för fasadändring i mittbygge.se.

Läs om bygglovsprocessen steg för steg

inom detaljplanelagt område
inom områden med kulturhistoriskt värde
om byggnaden är skyddad med områdesbestämmelser
om byggnaden är klassad som ett riksintresse
om byggnaden är q-märkt.
Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är qmärkt, bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets
ytterkanter. Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader.

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du ska söka bygglov för
fasadändring

Solfångare och solceller kräver inte bygglov om de placeras på friggebodar eller på bygglovbefriade
skärmtak, så länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna. För
enklare installationer kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Inom områden med kulturhistoriskt värde, för byggnader inom riksintresse för kulturminnesvården
eller som är q- eller k-märkta i detaljplan, bör solpaneler placeras nära och i samma vinkel som taket
och dras in från takets ytterkanter. Solpanelerna bör inte placeras på särskilt värdefulla byggnader
utan placeras lämpligen på komplementbyggnader i mindre exponerade lägen.

Solpaneler, solceller och solfångare som sätts upp på fasaden eller taket på en byggnad inom
detaljplan kräver bygglov eftersom byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Solpaneler på enoch tvåbostadshus kan vara bygglovbefriade om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär eller om fastigheten eller byggnaden inte är skyddad med detaljplanebestämmelser. Utanför
område med detaljplan kan det behövas bygglov för fasadändring om byggnaderna är skyddade
med områdesbestämmelser.
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Solfångare och solceller – solfångare och solceller på en byggnad kräver bygglov inom
detaljplanelagt område. Solfångare/solceller på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel
friggebod, behöver inget bygglov.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse är
solfångare bygglovsbefriade.
För byggnader inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsbefrielse
för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• byggnaderna inte är q-märkta
• byggnaderna eller området inte är kulturhistoriskt värdefullt
• det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden, till exempel
färg och materialval, som påverkas av solpanelen
• solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
• solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
• solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
• högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av
komplementbyggnaders tak täcks.
I övriga fall måste bygglov sökas
Solpanelerna får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.
Solfångare/panel på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget
bygglov, så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte längre kan räknas
som en bygglovsbefriad byggnad

byggnaden inte omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen.
de placeras på marken.

de placeras längs med takfallet (takets lutning).
byggnaden inte omfattas av bevarande- eller varsamhetsbestämmelser enligt gällande detaljplan.
byggnaden inte omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen.
de placeras på marken.
Utanför detaljplanelagt område är solpaneler bygglovsbefriade om:

Inom detaljplanelagt område är solpaneler bygglovsbefriade om:

Oavsett om åtgärden anses bygglovspliktig eller ej ska man alltid vara noga med att solpanelerna
placeras på ett sådant sätt att det inte innebär olägenheter för omgivningen eller att det uppstår
problem för trafiken.

Det kan även kräva bygglov om solcellen täcker en betydande del av takytan eller om solpanelerna
placeras på en vägg.

Det krävs alltid bygglov för uppsättning av solpaneler om byggnaden de ska monteras på är särskilt
värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt hänseende, och därför inte får
förvanskas. Detta gäller även utanför detaljplanelagt område.

Om solpanelerna placeras på marken är detta inte heller något som kräver bygglov.

Solpaneler eller solceller som placeras på en- och tvåbostadshus och därtill tillhörande
komplementbyggnader är normalt sett inte bygglovpliktiga, men kan ändå kräva bygglov om de
placeras på en byggnad som omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser, eller om byggnadens
eller områdets karaktär ändras väsentligt.
Solpaneler eller solceller är normalt sett inte bygglovpliktiga om de placeras på en- eller
tvåbostadshus eller andra byggnader på fastigheter med sådan bebyggelse. Ska solpanelerna
placeras på andra typer av byggnader är detta alltid bygglovpliktigt.
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Inom områdesbestämmelse
Inom områdesbestämmelse i Hagfors kommun behöver du söka bygglov för solfångare och/eller
solceller på tak och fasad.
Utanför detaljplanelagt område
Utanför områdesbestämmelse och detaljplan är solfångare och/eller solceller på tak eller väggar
bygglovbefriade. Bygglov gäller dock för solfångarna och/eller solcellerna inom värdefull kulturmiljö
och på byggnader för vilka varsamhetskrav gäller.
Placerade på mark
Solfångare och/eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov.
Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och
barnsäkerhet. Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och
fornminnesområde
Solfångare inom detaljplanelagt område
Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) för att ändra en byggnads utseende om
byggnaden ligger inom ett område med detaljplan. Solfångare på tak eller väggar
ändrar byggnaders utseende och är därför bygglovpliktiga inom detaljplanelagt
område.
Bygglov krävs inte för solfångare som placeras på bygglovsfri komplementbyggnad till
ett en- eller tvåbostadshus, en s.k. friggebod. En friggebod får vara 15 kvadratmeter
vilket underlättar installation av solfångare. Se PBL 9:4 punkt 3 nedan, som definierar
de bygglovsfria friggebodarna.
Inte heller krävs lov för solfångare på bygglovsfritt skärmtak om solfångaren ligger i
takfallet och därmed ingår som en del i skärmtaket. Ett bygglovsfritt skärmtak får vara
15 kvadratmeter. Regeln om bygglovsfria skärmtak gäller en- och tvåbostadshus. Se
PBL 9:4 punkt 2 nedan, som definierar de bygglovsfria skärmtaken. För en- och
tvåbostadshus behövs sällan solfångare som är större än 15 kvadratmeter.
Solfångare som placeras på marken är inte bygglovpliktiga. Solfångare utanför detaljplanelagt
område
Utanför område med detaljplan är solfångare på tak eller väggar bygglovsfria.
Bygglovplikt gäller dock för solfångare inom värdefull kulturmiljö och på byggnader för
vilka varsamhetskrav gäller

• de placeras nära eller i samma vinkel som taket
• de ändrar inte väsentligt byggnadens eller områdets karaktär
• fastigheten och/eller byggnaden är inte q- eller k-märkt
• skriftlig medgivande från grannar
• inte placeras över nock
Inom detaljplan
Solfångare och/eller solceller är bygglovsbefriad på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak,
så
länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna. Läs mer om
bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus.2

Allmänna riktlinjer för bygglovsbefriad solfångare och/eller solceller
Solfångare och/eller solceller på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är
bygglovbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:
• de upptar en yta på max 8 m2
(enbart varmvatten)
• de upptar en yta på max 12 m2
(kombisystem)1

Riktlinjerna avser solfångare och/eller solceller placerade på en- och tvåbostadshus samt tillhörande
komplementbyggnader i Hagfors kommun.
Hagfors kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du
vill installera solceller och/eller solfångare.
Enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 2 p. c krävs bygglov för ändring av byggnad om det innebär att
byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial; eller om byggnadens yttre
utseende
avsevärt påverkas på annat sätt. I många fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan
bygglov.
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Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att: I vissa fall montera
solfångare
Inom detaljplanelagt område kan också bygglov krävas för yttre ändringar såsom ... montage av
solanälggning.
I Mörbylånga kommun krävs bygglov för solpaneler i detaljplanerat område och i områden med
samlad bebyggelse men inte utanför planlagt område. Kontakta kommunens handläggare för bygglov
för mer information.

Vansbro kommun

Mörbylånga kommun

Habo kommun

Förslaget ligger i linje med Plan- och byggnadsnämndens uppdrag att öka medvetenheten hos
allmänhet om energi- och klimatfrågor respektive uppmuntra till ökad energieffektivisering i bostäder,
för företag likväl som kommunala verksamheter. Bygglov för uppsättning av solceller och solpaneler
krävs inom detaljplanelagt område enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, då åtgärden likställs med
byte av taktäckningsmaterial eller åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglov
krävs inte för motsvarande åtgärd utanför detaljplanelagt område. Nämnden har endast ett fåtal
ansökningar per år för uppsättning av solceller respektive solpaneler varför förslaget endast marginellt
kommer att påverkar nämndens budget. Oberoende av att åtgärden är avgiftsfri kan bygglov nekas
ifall det exempelvis avser en kulturhistoriskt känslig miljö/byggnad, där plan- och bygglagens
generella hänsynsregler inte kan uppfyllas. Plan- och byggnadsnämnden föreslår att bygglov för såväl
solceller och solpaneler
skall vara avgiftsbefriade.

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess
kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg,
huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av
solfångare.

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de
bygglov inom detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på
bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.

I områden med kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska placering av solceller beaktas så att områdets
karaktär inte påverkas.
Solfångare och solceller på tak eller vägg betraktas som fasadändring och kräver bygglov inom
planlagt område. Undantag kan finnas. Plan- och bygglagens bestämmelser avseende anpassning till
omgivning, varsamhet och förvanskning ska alltid följas.
Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i Plan- och bygglagen, men kan tolkas som en
utvändig ändring av byggnad inom detaljplanelagt område. I inte detaljplanelagt område utgör detta
inte bygglovspliktig åtgärd. Även om lovplikt inte föreligger ska Plan- och bygglagens bestämmelser
följas avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.

Marks kommun

Stockholms stad

Haninge kommun**

Solna stad

Om solfångare eller solceller uppförs på mark eller bygglovsfri byggnad, som till exempel friggebod,
krävs däremot inget bygglov.

Byggnadens yttre utseende kan påverkas avsevärt av uppförande av solceller på tak eller fasad.
Därför kan bygglov för uppsättning av solceller behövas inom detaljplanelagt område.

B

Huddinge kommun

Riktlinjer

Riktlinjer för byggnader inom detaljplan i Upplands-Bro kommun
På en- och tvåbostadshus inom detaljplan kan solfångare anordnas utan bygglov om: - solfångarna
upptar en yta om max 12m²
- de placeras nära och i samma lutning som takfall eller på vägg
- de inte placeras närmare än 50cm från nock, takfot och gavelkant - kommunen för ett område som
utgör en värdefull miljö inte har bestämt i
detaljplanen att särskild hänsyn skall tas till kulturmiljön
- fastigheten/byggnaden inte är q- eller k-märkt2
Solfångare kräver inte bygglov på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak, så
länge inte utformningen påverkar de villkor som anges för dessa bygglovsfria
åtgärder. För fristående solcellsanläggningar inom område med detaljplan, ta kontakt
med bygg- och miljöavdelningen för frågor om vad man bör tänka på.
I gruppområden med en upprepning av samma hustyp och placering, bör en likartad
placering och utformning av solfångare eftersträvas. Anpassning bör vara god nog att
tjäna som förebild i fortsatta fall. Riktlinjer för byggnader utanför detaljplan i Upplands-Bro kommun
Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för solfångare. På byggnader med
förbud mot förvanskning och byggnader inom områden med värdefull kulturmiljö
gäller dock bygglovplikten.
Inom områden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska placering undvikas på
byggnader som utgör en fond, exempelvis i läge mot torg, park och huvudstråk. Detta
gäller både inom och utanför område med detaljplan.
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Markaryds kommun

Sundsvalls kommun
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Vellinge kommun*

Vaxholms stad

Trosa kommun

Strängnäs kommun

Summering kommuner
med begränsningar
0 Begränsningar
1 Begräsning
2 Begränsningar
3 Begränsningar
4 Begränsningar
5 Begränsningar
6 Begränsningar
7 Begränsningar
8 Begränsningar
9 Begränsningar
10 Begränsningar
Summa

133
134
135
136

Summering antal
begränsningar
DP-bestämmelser
Fasad
Färg
Kulturmiljöer/
137 skyddsbestämmelser

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

118

Sammanlagda
117 begränsningar

116

115

114

113

112

110
111 Laholms kommun
Lessebo kommun

108
109 Eskilstuna kommun*
Kalmar kommun

107

106

1

Kommun

B

0
4
11
25
36
9
4
9
3
4
10
115

I Lessebo kommun krävs bygglov. I normalfallet är bygglovet kostnadsfritt för
en- och tvåbostadshus. För mer information kontakta plan- och
miljöförvaltningen.
Det behövs bygglov om ändringar avsevärt påverkar det yttre utseendet. Restriktioner gäller för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kontakta alltid kontoret för säkerhets skull för att se vad som
gäller för din fastighet.
Du behöver bygglov för att sätta upp solfångare/solceller.
Om du sätter det på taket är det helt avgiftsfritt.
På fasaden är det avgift om vid större än 1 kvm.
Reglerna är olika beroende på var i kommunen du bor. Kontakta oss via bygglov@vaxholm.se så
berättar vi vad som gäller för din fastighet.
I Vellinge kommun krävs bygglov för all utvändig ändring av en byggnad. Alla installationer
av solceller eller solfångare omfattas därmed av krav på bygglov. Normalt räcker det
med att fylla i en ansökningsblanket och bifoga fasadritning (ibland räcker det med ett foto
på fasad/tak) samt ett produktblad. Bygglovsprövningen kostar cirka 1 400 kr.

Bygglov krävs för många installationer av
solpaneler och solceller, kontakta alltid
bygglovavdelningen innan installation!
Undersök med samhällsbyggnadskontoret om du behöver bygglov på anläggningen.

98

29
71
53

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov och startbesked för solceller, solpaneler eller
solfångare. Inom detaljplanelagt område kan det kräva bygglov beroende på utformningen och den
påverkan det kan innebära på byggnaden. Viktigt att tänka på är att solceller, solpaneler och
solfångare kan skapa reflexer mot omgivningen. Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning
med din fråga så kan vi göra en bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade bl a följande den 15 december 2014 2. Nämnden beslutade
vidare att bevilja bygglov för montering av solceller på ett ladugårdstak. Ansökan avser montage av
68 stycken solcellspaneler med en respektive storlek på 120 cm x 92 cm.
3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade också att bevilja bygglov för montering av solcellspaneler
på taket till ett garage i Hult. Den totala ytan av solcellerna uppgår till 152 kvm och anläggningen
beräknas kunna producera 20 000 kwh per år. Enligt beslut i miljö- och byggnadsnämnden är
ärenden som rör solcellsanläggningar befriade från bygglovsavgiften.
Behövs bygglov för att sätta upp solceller?
Flera olika faktorer spelar in, vänd dig till oss på byggnadskontoret med dina frågor.
Ta alltid kontakt med byggnadskontoret på din kommun för att få reda på lokala bestämmelser.

Riktlinjer

C

D

1

1

1

1

1
1

Sida 102

71

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

Fasad

1

1

1

29

DPbestämmelser

Färg

E
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53

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

F

G

H

98

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

80

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

22

Kulturmiljöer/
Lutning/ Placerad på
skyddsbestämmelser höjd
mark

I

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

51

Storlek

J

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

17

Utanför
DP

K

Väsenligt
ändrar

69

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

L

Övrigt

37

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

M

10
527

10

10

10

10

10
10

10
10

10

9

Total
begränsningar

1
138
139
140
141
142
143
144

A

Lutning/höjd
Placerad på mark
Storlek
Utanför DP
Väsenligt ändrar
Övrigt
Total begränsningar

Kommun

Riktlinjer

B

80
22
51
17
69
37
527

C

DPbestämmelser

Sida 103

Fasad

D

Färg

E

Bilaga 2 Begränsningar

F

G

H

Kulturmiljöer/
Lutning/ Placerad på
skyddsbestämmelser höjd
mark

I

Storlek

J

Utanför
DP

K

Väsenligt
ändrar

L

Övrigt

M

Total
begränsningar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

B

C

Botkyrka kommun
Båstads kommun
Danderyds kommun
Eskilstuna kommun*
Eslövs kommun
Fagersta kommun**
Falkenbergs kommun**
Falköpings kommun**
Falu kommun**
Gislaveds kommun**
Gnesta kommun
Grums kommun
Göteborgs stad
Habo kommun
Hagfors kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun**
Helsingborgs stad
Huddinge kommun
Härnösands kommun**
Härryda kommun
Höganäs kommun

Ale kommun
Alingsås kommun
Avesta kommun**
Bollnäs kommun
Borlänge
Borås kommun

Norbergs kommun**
Region Gotland**
Skurups kommun**
Södertälje kommun**
Tierps kommun**
Trelleborgs kommun(**)
Trollhättans stad**
Uddevalla kommun**
Varbergs kommun**
Vänersborgs kommun**
Värmdö kommun**
Värnamo kommun**
Åre kommun**
Öckerö kommun**
Örebro kommun**

Avesta kommun**
Fagersta kommun**
Falkenbergs kommun**
Falköpings kommun**
Falu kommun**
Gislaveds kommun**
Haninge kommun**
Härnösands kommun**
Karlshamns kommun**
Katrineholms kommun**
Kungälvs kommun**
Ljusdals kommun**
Lysekils kommun**

Sida 104

Falkenbergs kommun**
Falu kommun**
Haninge kommun**
Katrineholms kommun**
Tierps kommun**
Trelleborgs kommun(**)

Lista över vilka
Kommer som använder sig Kommuner som har egna
kommunerna som tar upp av bygglovsguiden
definitioner förutom
bygglov om solpaneler.
bygglovsguiden

A

D

Knivsta kommun
Lerums kommun
Linköpings kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Lessebo
Säters kommun
(Trosa kommun)

Kommer som skriver ut avgiftsfritt vid
riktlinjer för solpaneler. (Kan finnas
andra avgiftsbefriade också under t.ex
taxor o avgifter)
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

A
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlshamns kommun**
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun**
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun**
Kävlinge kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidköpings kommun
Linköpings kommun
Ljusdals kommun**
Luleå kommun
Lunds kommun
Lysekils kommun**
Malmö stad
Malå kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mullsjö kommun

B

C

Sida 105
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

A
Mölndals stad
Mörbylånga kommun
Norbergs kommun**
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Osby kommun
Oxelösunds kommun
Region Gotland**
Sala kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Skellefteå kommun
Skurups kommun**
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms stad
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Svedala kommun
Säters kommun
Södertälje kommun**
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Trelleborgs kommun(**)

B

C

Sida 106
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

A
Trollhättans stad**
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Uddevalla kommun**
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vansbro kommun
Varbergs kommun**
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vänersborgs kommun**
Värmdö kommun**
Värnamo kommun**
Åre kommun**
Ödeshögs kommun
Örebro kommun**
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Öckerö kommun

B

C

Sida 107
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