
  
  

Checklista   för   solceller     
  

Observera   a�   installa�on   av   solceller   inte   all�d   kräver   bygglov   eller   anmälan.   Läs   mer   
på   boverkets   hemsida   och   rådfråga   handläggare   vid   behov.   
h�ps://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-a 
tgarder/sol/   

Ansökningsblanke�     
Ansökan   lämnas   in   med   underskri�   och   uppgi�er   om   fas�ghet,   sökandens   namn,   personnummer   
och   kontaktuppgi�er,   vilken   typ   av   lov   som   söks.   Skicka   med   en   fullmakt   om   fakturan   ska   betalas   av   
någon   annan   än   sökande.   Blanke�en   finns   för   utskri�   på   kommunens   hemsida:   
h�ps://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/   

Situa�onsplan   i   skala   1:400     
Markera   aktuella   fasader   på   situa�onsplanen.   Situa�onsplanen   ska   vara   baserad   på   e�   utdrag   ur   
baskartan.   Den   får   inte   förvanskas   eller   vara   äldre   än   två   år.   Kartan   beställer   du   via   kommunens   
hemsida:   
h�ps://www.salem.se/globalassets/blanke�er/kartor-och-matning/blanke�_kartbestallning_v.1.pdf     

  
Detaljritning(ar)   i   skala   1:20   eller   1:50     
Redovisa   tekniska   lösningar   och   byggnadsdetaljer   som   är   vik�ga   för   det   arkitektoniska   u�rycker   
utvändigt   så   som   anläggningens   uppbyggnad,   må�,   vinklar,   infästningar   i   bärande   konstruk�oner   
m.m.   Produktblad   får   gärna   bifogas.     

  
Takplan   i   skala   1:100     
Redovisa   hur   solcellerna   ska   placeras   på   taket.   Befintliga   skorstenar,   installa�oner   m.m.   ska   också   
redovisas.     

  
Fasadritningar   i   skala   1:100     
Fasadritningen   ska   även   visa   eventuella   vinklar   i   gradantal   från   horisontalplanet.   Material-   och   
kulörbeskrivning.   Beskrivning   av   utvändiga   material   och   kulörer.   

Kontrollplan     
En   kontrollplan   är   en   handling   som   beskriver   vilka   kontroller   du   som   byggherre   ska   göra   under   
byggprocessen.   På   vår   hemsida   finns   det   några   exempel   på   kontrollplaner   som   du   kan   använda   som   
vägledning   när   du   gör   din   egen   kontrollplan:     h�ps://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/   

Brandskyddsbeskrivning   vid   större   byggna�oner   
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Y�erligare   handlingar   kan   behövas     
Y�erligare   handlingar   kan   behövas   för   a�   beslut   ska   kunna   beviljas.   Har   du   frågor   kontakta   oss   gärna   
innan   du   skickar   in   ansökan   genom   a�   skicka   e�   mail   �ll    msb@salem.se   

  
  

  
  

  

 Post :   Salems   kommun,   144   80   Rönninge   Telefon :   08-532   598   00   E-post :   info@salem.se   Org   nr :   212000-2874   

 Besök :   Säby   Torg   16,   Salem   Fax :   08-532   598   87   Webb :   www.salem.se   Bankgiro :   210-9569   

mailto:msb@salem.se

