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Vill du sätta upp en solenergianläggning?  

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och intresset för de 
förnybara energislagen har ökat kraftigt. Förut var det bygglovskrav på 
solenergianläggningar (solfångare/solceller), men sedan 2018 har man 
infört vissa undantag från kravet på bygglov. Här får du lite mer 
information om vad som gäller för bygglov innan du går vidare med dina 
planer. Mer tips och råd kring solenergianläggningar finns på Hjo kommuns 
hemsida.  
 
Glöm inte att kontakta ditt elnätsbolag i ett tidigt skede så att du är säker 
på att de kan ta emot den el du ska producera. 

Riksintresset för kulturmiljövården 

Inom detaljplanerade områden som omfattas av Riksintresset för 
kulturmiljövården krävs det bygglov för att montera 
solfångare/solcellspaneler. Aktuella områden i Hjo kommun är centrala 
Hjo (karta finns på hemsidan) och Almnäs Bruk. Plan- och bygglovkontoret 
kan ge mer exakt information.  

Detaljplanen styr 

Även utanför riksintresset för kulturmiljövården så kan det finnas en 
detaljplan för området som gör att det krävs bygglov. Genom att ta 
kontakt med plan och bygglovkontoret kan du få veta om din byggnad 
berörs av en sådan detaljplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kriterier som ska vara uppfyllda 

När det är fastställt att byggnaden inte omfattas av riksintresseområdet 
för kulturmiljövården eller andra krav i detaljplanen som gör att det krävs 
bygglov, så finns det bara två kriterier som måste vara uppfyllda för att 
slippa ansöka om bygglov. Solfångare och solcellspaneler ska  
 

1. monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial 

2. följa byggnadens form 

Solenergianläggningar kan kräva anmälan 

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan du 
behöva göra en anmälan till bygglovkontoret. Det kan exempelvis vara om 
solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller 
väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i 
varje enskilt fall. Om åtgärden kräver en anmälan får du inte 
påbörja installationen innan startbeskedet har utfärdats. 

Kontakta oss för mer information 

Eftersom det är svårt att säga på rak arm om det krävs bygglov eller 
anmälan eller inget alls, så är det en god idé att kontakta plan- och 
bygglovskontoret för att stämma av dina planer innan du installerar en 
solenergianläggning. Du når oss via kommunens växel på vår telefontid 
mellan kl 09.30-12. Vill du ha energirådgivning kring solel så kan du 
kontakta kommunens energirådgivare på 070-531 03 24. 
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