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 Råd och Riktlinjer För Solpaneler 
 
 
  

 
 
 
Råd och riktlinjer för solenergianläggningar 
 
Som en del i Sjöbo kommuns miljöarbete ser kommunen gärna att solenergianläggningar 
används som energi och uppvärmningskälla. Bland Sveriges nationella miljömål är grön 
energi en viktig del i arbetet för att uppnå bla de tre målen begränsad klimatpåverkan, 
giftfri miljö och god bebyggd miljö.  
 
En- och tvåbostadshus 
I Sjöbo kommun behövs inte bygglov för solenergianläggning på tak som ej sticker ut 
utanför taket samt följer takfallets lutning, inte påverkar byggnadens höjd nämnvärt och 
inte förändrar byggnadens karaktär vare sig inom detaljplanerat område, områden med 
områdesbestämmelser, samlad bebyggelse eller utanför detaljplan.  
 
PBL 9 kap 5§, för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan 
krävs det, trots 2§, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om 
åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.  
 

Solenergianläggning som på något sätt innebär en förändring som berör byggnadens 
konstruktion är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen.  
 
PBF 6 kap 5§ p3, för åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid ….en ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs….  
 

Bygglov krävs vid uppförande av solenergianläggning på ställning, då taket oftast måste 
förstärkas för att klara infästningens punktbelastning. Upphöjning kan också medföra 
förslitningar och hållfasthetsproblem som följd av att solanläggningen agerar vindfång. 
PBL 9 kap 5§ 

 
Placering på fasad kräver inte bygglov om det inte förändrar byggnadens karaktär och 
inte sticker ut. På befintliga byggnader bör placeringen väljas så att solenergi -
anläggningen blir en del av designen, vid nybyggnad är det lättare att integrera som en 
del av fasaden och fungera som fasadmaterial. 
 
Solceller som balkongräcke kräver inte bygglov om det inte ändrar byggnadens karaktär. 
Krav från boverkets byggregler (BBR) för räcken måste uppfyllas. 
 
Plank/Mur/Staket 
Solenergianläggning som uppförs som plank/mur/staket bedöms som plank. Plank får 
upprättas till en höjd av max 80 cm utan bygglov. Höjd över 80 cm kräver bygglov, se 
gällande regler i kommunen för mur/plank/staket på Sjöbokommuns hemsida sjobo.se  
 
Förbud mot förvanskning 
Kulturminnesvärd eller q-märkt byggnad 
Sjöbo kommun kräver alltid bygglov för solenergianläggning på tak eller fasad på 
kulturminnesvärd eller q-märkt byggnad/anläggning, även en- och tvåbostadshus.  
 
PBL 8 kap 13§, 2 kap 4§ 
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Riksintressen för kulturmiljövård 
I Sjöbo kommun finns fem områden som riksantikvarieämbetet utpekat som riksintressen 
för kulturmiljövården, Översiktsplan 2009 för Sjöbo kommun. Inom dessa fem områden 
skall samhällsbyggnadsnämnden kontaktas innan påbörjande av installation sker av 
solenergianläggning oavsett storlek. I dessa områden kan bygglov krävas även om de 
klarar ovanstående krav för en- och tvåbostadshus. 
 
De fem områdena som pekats ut är, 

• Övedskloster – Tullesbo 
• Everlöv – Kumlatofta – Ilstorp 
• Sövde – Sövdeborg 
• Hallsbergs stenar 
• Södra Åsum 

 
Kulturens Östarp 
För området kring kulturens Östarp skall samhällsbyggnadsnämnden alltid kontaktas 
innan påbörjande av installation av solcellsanläggning startar. Krav på bygglov. 
 
Bygglovsfri byggnad/anläggning 
Solenergianläggning som placeras på bygglovsfri byggnad sk friggebod eller attefall 
kräver inte bygglov så länge som höjden för bygglovsfritt inte överskrids. Friggebod är 
bygglovsfri upp till 3 meters höjd och attefall upp till 4 meter höjd mätt från mark upp till 
taknock. 
 
Ekonomibyggnad 
Näringsidkande bonde som enligt plan- och bygglagen 9 kap 3§ har rätt att uppföra 
ekonomibyggnad utan bygglov får i Sjöbo kommun även anlägga solenergianläggning på 
samma ekonomibyggnad utan krav på bygglov. 
 
Solanläggning på marken 
Solenergianläggningar högre än 1,2 meter mätt från marken kräver bygglov. I 
skyddsvärda områden t.ex. strandskyddsområde och kulturlandskap kan tillstånd krävas 
enligt miljöbalken, MB, 7 kap. Se ovan gällande kulturmiljövård och Kulturens Östarp. 
 
Flerbostadshus och andra anläggningar inom detaljplan 
Solenergianläggningar kräver alltid bygglov på flerbostadshus och andra 
verksamhetsbyggnader.  
 
PBL 9 kap 2§ p3b, det krävs bygglov för ändring ….om ändringen innebär att byggnaden byter fasadbeklädnad 
eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.  

 
Information att tänka på innan du startar 
Räddningstjänst, ditt eget försäkringsbolag och länsstyrelsen bör alltid kontaktas innan 
arbetet med anläggande av solenergianläggning påbörjas. Länsstyrelsen gäller främst 
större anläggningar på mark om jordbruksmark tas ur bruk. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Sjöbo kommun 2016-04-12 
 
 
 


