Checklista
Installera en solpanel

Den här checklistan gäller när du ska söka bygglov för att
installera solpaneler på ditt hus eller din tomt.
Solpaneler kan vara bygglovspliktiga beroende på storlek, hur de ser ut
och var de ska sitta. Utanför detaljplan är de i de flesta fall bygglovsbefriade, men kontakta gärna kundtjänst för att få reda på vad som gäller
för din fastighet.
Observera att du behöver startbesked från byggnadsnämnden innan du
får påbörja installationen.

Ansökningsblankett
Använd blanketten Ansökan bygglov och kryssa i rutan ”övrigt”.
Fyll i dina personuppgifter, fastighetsbeteckning och beskriv vad ansökan
gäller. Ange också vem som är kontrollansvarig för projektet. Glöm inte att
signera med namnteckning innan du skickar in ansökan till oss.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
Rita in på en tomtkarta var på tomten eller på vilket hus solpanelen ska
placeras. Om solpanelen placeras fristående på tomten, ange avstånd
till befintliga byggnader på tomten. Ange minst två avstånd i rät vinkel till
tomtgränser.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Situationsplanen
ska ha norrpil. Om du tänker placera solpanelen närmare än 4,5 m till
din grannes tomtgräns krävs ett godkännande från din granne. Godkännandet ska vara skriftligt med datum, underskrift och namnförtydligande
på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Fasadritning i skala 1:100
En fasadritning behövs för installation på tak eller fasad. Alla fasader ska
vara redovisade.

Teknisk beskrivning
I den tekniska beskrivningen ska du redovisa hur installationen ska fästas upp/monteras.

Kontrollplan
Här ska du som byggherre beskriva vilka kontroller som du planerat att
utföra för ditt specifika projekt och vem som kommer ansvara för dem.
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Har du fått med allt?
Innan du skickar in handlingarna,
var snäll och kontrollera:

•
•

•

Att alla handlingar är märkta
med fastighetsbeteckning,
skala, åtgärd och datum.
Att ritningarna är fackmannamässigt utförda, måttsatta och
skalenliga. Använd gärna våra
ritningsexempel som stöd.
Skickar du in din ansökan via
mail ska varje handling/ritning
skickas in som separata filer.
Du kan inte skicka in bilder av
ritningarna tagna med mobiltelefon.

Var skickar jag min ansökan?
Åre kommun
Byggenheten
Box 201
837 22 Järpen
eller via mail till: sbk@are.se

Kontakt
Kundtjänst
Telefon: 0647-161 00
Mail: kundtjanst@are.se
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Besöksadress:
Norra vägen 21 Järpen

