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Riktlinjer för Solenergianläggning
Solenergianläggningar på marken:
-

Solceller eller solfångare på mark kräver normalt inget bygglov
Kräver bygglov om konstruktionen placeras på över 1 meters höjd.

Det krävs inget bygglov då:
Solenergianläggningar som placeras på taket på småhus kräver normalt inget
bygglov om:
-

Anläggningen placeras på en- och tvåbostadshus
Anläggningen inte sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet
med samma taklutning, utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt.
Byggnaden som anläggningen monteras på inte har kulturhistoriskt eller
miljömässigt värde.
Inte strider mot detaljplan och områdesbestämmelser.
Anläggningens yta inte överstiger 40 kvm
Anläggningen ej påverkar byggnadens konstruktion.

Då behöver du bygglov:
-

Solenergianläggning placeras på flerbostadshus eller verksamhetslokaler

Tänk också på att det kan behövas andra tillstånd, t ex inom strandskydd eller i
områden med fornlämningar.
Vilka handlingar behöver jag skicka in:
-

En ansökan om bygglov
Ritningar:
o Situationsplan. På situationsplan ska du markera ut vilken byggnad
som gäller.
o Takplansritning. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
o Fasadritning. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering.
o Sektionsritning. På sektionsritningen ritar du in solpanelernas
placering och lutning.

-

Ansökningsblankett finns på Åtvidabergs kommuns hemsida. Ritningarna ska
vara skalenliga.
Det tar cirka 8 veckor tills beslut kan tas. Sedan tar det ytterligare 4 veckor
för att beslut vinner laga kraft.

-
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Handlingar:

1. Vid ansökan digitalt
a. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda
b. Ritningarna ska vara skalenliga och innehålla skalmått
c. Digitala handligar ska vara i pdf-format.
2. Vid ansökan i pappersform
a. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda
b. Ritningarna ska vara skalenliga och innehålla skalmått
c. Ritningarna ska vara i A4- eller A3-format
Vi tar gärna emot handlingarna digitalt.
Skicka din ansökan till:
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 ÅTVIDABERG
Vill du ha kostnadsfri rådgivning gällande solenergi?
Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för opartiskt råd och stöd. Mer
information och kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.
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