BYG G LOVSK R AV FÖ R S O L PA N EL ER

Bygglovskrav
för solpaneler
Bygglovskraven för solpaneler varierar stort i olika kommuner,
både gällande hantering och regler. Därav gjordes en utredning
inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige med
syfte att påvisa eventuella skillnader samt inspirera kommuner
att underlätta hanteringen för framtida solelproducenter. Att
förenkla detta steg är ett relativt enkelt och billigt tillvägagångssätt och vilket har stort symbolvärde. Detta i sig leder
förhoppningsvis till en smidigare process och i förlängningen
att investeringstakten för solpaneler ökar.
Läs hela rapporten här!

Förslag till åtgärder
•
•
•
•

Ta fram riktlinjer
& rutiner
Informera tydligt
på hemsidan
Sänk eller tag bort
avgifter
Sänk kraven på by
gglovshandlingar
• Speciell ansökning
sblankett
för solpaneler
• Ta bort bygglov
skrav
• Ändra till byggan
mälan
• Ta fram en vägle
dning
för sökande

Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun tog bort sin bygglovstaxa på solpaneler
för att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar energi.
Arne Johansson, byggnadsinspektör och energi- och klimatrådgivare berättar hur de gick tillväga och delar med sig av
sina goda råd.
”I samband med en nätverksträff för några år sedan kom
diskussionen om bygglov och avgift upp mellan mig och en kollega. Kollegan nämnde i den diskussionen att bygglovsavgiften
höll på att stjälpa ett solelsprojekt. Det fick ju en att tänka till.
Vi diskuterade detta på en APT hur Eskilstuna kunde göra.
I samråd med närmaste chef valde vi då att sätta 0 kr för att
på så vis underlätta installationer av förnyelsebar och hållbar
småskalig elproduktion. Mitt råd är att börja med att se över
miljöstrategier, inventera lämpliga byggnader, sök de bidrag
som finns. Stimulans genom sänkta eller inga avgifter.”
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun ändrade från bygglovskrav till bygganmälan för att förenkla processen vid ansökan om lov för
solpaneler. Tony Ljungberg, byggnadsinspektör, delar med
sig av sina goda råd för att underlätta övergången till förnybara energikällor som solenergi.
”Vi gick först genom nämnd och sedan blev det kommunstyrelse och fullmäktige. Börja med att avgifts- och bygglovsbefria solpaneler, men ha kvar anmälan så att det finns någon
form av styrning när det gäller uppsättning av solpaneler. Det
finns många krav som man måste uppfylla för att sätta upp
solpaneler inte bara hur man sätter upp dem på tak och fasad
(estetiska), utan elsäkerhet, funktion mm.”

Strängnäs kommun
Strängnäs kommun tog fram riktlinjer och Anders Solberg,
bygglovschef, berättar här om varför och delar med sig av
sina goda råd.
”Det fanns en otydlighet både för medborgare och personal
på bygglovsenheten om vad som gäller avseende solpaneler
och bygglovplikt. Vi vill uppmuntra och förenkla för medborgare och företagarna i kommunen genom att ta fram vad som
kräver lov och vad som inte kräver lov. Vi har utgått från PBL
och diverse rättsfall för att försöka få fram i vilka fall åtgärder
kräver lov respektive när åtgärder kan ske utan lov.
Mitt råd är att förenkla och tydliggöra vad som gäller för
solcellsmontering. Vad är lovpliktigt och vad kan du göra utan
lov etc. Det är också viktigt att tydliggöra vilken inställning
kommunen har till åtgärden och även vara föregångare med
goda exempel på kommunala anläggningar.”

