Checklistor - Solpanel
Stadsbyggnadskontoret

Vill du sätta upp solpaneler?
Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna
in när du söker bygglov och hur de ska se ut.

www.goteborg.se

Checklista inför lov
 Ansökan
Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig
ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill
vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. Om du
anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker

Kort om fackmässiga ritningar
Vi behöver ritningar som är:

behövs en fullmakt. E-tjänst och ansökningsblankett finns på vår hemsida.

 Fasadritningar i skala 1:100
Fasadritningar visar husets fasader sedda rakt framifrån. Ritningarna
ska vara detaljerade med varje enskilld solpanel inritad och ha korrekta
proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta
väderstreck.

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Avstånd med tak och
panel ska framgå på sektionsritning.

 Planritningar i skala 1:100
Planritningen ska visa en takplan över byggnaden med varje solpanel
inritad i detalj.

Produktblad eller detaljritning som visar hur solpanelerna ser ut i detalj.

»

Ritade på vitt olinjerat och orutat
papper

»

Svartvita

Ritade med datorbaserat verktyg
(CAD) eller noggrant med linjal

Vi tar helst emot dina ritningar
digitalt i PDF-format.

 Situationsplan i skala 1:400

 Produktblad/detaljritning

Skalenliga och måttsatta

Ritningarna ska vara i A3- eller
A4-format och innehålla skallinjal och
ritningshuvud. Det går bra att placera
flera ritningar på samma sida om det
får plats.

 Sektionsritning i skala 1:100

Situationsplanen visar byggnaden i sitt sammanhang och hjälper oss att
förstå vilken byggnad ansökan gäller. Den kan se ut på olika sätt, så länge
den är tydlig. Du kan till exempel använda ett flygfoto eller en vanlig karta.
Markera den aktuella byggnaden tydligt på situationsplanen.

»
»

Mer information För dig som ska rita
själv finns på vår hemsida.
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Fler handlingar kan behövas
Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. Nedan har vi listat
exempel på handlingar som ofta behövs när du vill sätta upp solpaneler. Vi
kontaktar dig om fler handlingar behövs.

 Antikvariskt utlåtande
Om fastigheten omfattas av bevarandeprogram behövs ett antikvariskt
utlåtande. Utlåtandet ska ta ställning till ett bearbetat förslag gällande
utförande och tillvägagångsätt. Utlåtandet bör beskriva hur den planerade
förändringen påverkar byggnadens kulturhistoriska värden och vilka
konsekvenser den planerade förändringen får.

 Mer detaljerad information
Om fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret vill
Försvarsmakten ha följande:
•

Information om märke/fabrikat för både inverter och EMC-prestanda.
Försvarsmakten vill ha information om vilka standarder tillverkarna
följt.

•

All detaljinformation som finns tillgänglig om solcellsanläggningen.
Exempelvis, finns det optimerare? Om ja, är de separata eller
inmonterade i inverter? Vilka EMC-standard uppfyller anläggningen?
Matar anläggningen ett låg- eller högspänningsnät? Hur ser
kabeldragningen på DC-sidan ut?

•

Geografisk placering, storlek och höjd.

Information

»

Du måste följa
Räddningstjänsten i
Storgöteborgs Råd och
anvisning 122 om solceller
och batterilagersystem. Du

