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NOTAT – SOLENERGISYSTEMER 

 

Bakgrunn: 

Vi opplever en økende mengde henvendelser til Landbruks-, byggesaks- og plankontoret om 
oppføring av solenergisystemer (solcellepanel og solfangere osv.). 

Som følge av dette utarbeides dette notatet, slik at vi har en felles forståelse av regelverket 
og kan lik veiledning til de som henvender seg til kommunen. 

Lovverket 

Plan- og bygningsloven 

Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon 
som i utgangspunktet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav c 
og f. 

Byggesaksforskriften 

Unntaket for søknadsplikt for enkle bygningstekniske installasjoner gjelder innenfor en 
branncelle eller bruksenhet jf. SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav «d» nummer 4. 

At solceller regnes som enkle bygningstekniske installasjoner er presisert i veiledning til 
denne bestemmelsen. 

TEK17 

Regler om konstruksjonssikkerhet: TEK17 kapittel 10 

Regler om brannsikkerhet for byggtekniske installasjoner: TEK17 § 11-10 

Grannelova § 2 

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe 
på granneeigedom». 
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Kommuneplanens arealdel 

Retningslinje d) under pkt. 1.10 Energi og klima: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel - Sammen om en grønnere kommune 
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Saksbehandling 

Saksbehandlingen følger vanlig saksbehandlingsregler gitt plan- og bygningsloven, 
forvaltningsloven m.m. De fleste saker vil sannsynligvis tilhøre saker der 
kommunedirektøren er gitt myndighet til å fatte vedtak gjennom delegasjonsreglementet. 
Tilfeller som etter administrasjonens skjønn krever nærmere vurdering eller prinsipielle 
vurderinger fremmes for politisk behandling. 

Søknadsplikt – ikke søknadsplikt 

I de fleste tilfeller kan det monteres solenergisystemer uten at det er nødvendig å søke. 
Tiltaket er ikke søknadspliktig dersom: 

• Fasadens karakter ikke endres vesentlig.  
• Solcellepanelet installeres i tilknytning til en boenhet eller branncelle. 
• Solenergisystemet ikke kommer i konflikt med bestemmelser eller intensjon i 

reguleringsplan. For eksempel vurderes det at etablering av solcellepaneler på 
driftsbygninger bør regnes som stedbunden næring (i tråd med LNF-formålet), 
dersom hovedformålet er å forsyne egen gard og egen virksomhet med kraft. Her vil 
bl.a. dimensjonering av anlegget og effekt ha betydning. Anlegg som har en størrelse 
og effekt som klart overgår eget behov vurderes som næring og utløser andre krav til 
saksbehandling. 
 

Tiltak kan være søknadspliktig dersom: 

• Takkonstruksjonen endrer uttrykk, dermed fasadeendring, for eksempel stående 
solcellepaneler på flatt tak, skifte av takfarge eller solceller på torvtak. 

• Strekker seg over flere boenheter eller brannceller.  
• SEFRAK-bygg og/eller kulturhistoriske bygg/kulturmiljøer. 
• Området har enhetlig karakter; grupper av hus som er utformet med et enhetlig 

arkitektonisk uttrykk. 

 
Tiltak er alltid søknadspliktig dersom: 

• Bygget har avklart kulturminneverdi. Dette omfatter bygg som har formell 
vernestatus, enten gjennom fredningsvedtak eller at det er regulert til bevaring. 

• Tiltaket vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i kommuneplan eller 
reguleringsplan. 

Montering på fasade på bolig, våningshus, fjøs, låver etc. 

Montering på fasade er som regel unntatt søknadsplikt. Se redegjørelse under «søknadsplikt 
– ikke søknadsplikt». 

Montering på fasade på fritidsboliger 

Innenfor kommunen er det noe varierende planbestemmelser knyttet til tak og fasade på 
fritidsboliger, avhengig av alder på plan og lokalisering i kommunen. Bestemmelsene er 
likevel av slik art at de ikke er til hinder for å at det kan benyttes solceller. Der det er torvtak 
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som en del av overvannshåndtering, skal man vurdere om overvannsituasjonen skal utredes 
på nytt.  

Eksempler fra bestemmelser. 

Sør-Skei: 

 

Svarttjernlia nord: 

 

Værskei sør: 

 

I nyere reguleringsplaner er det bestemmelser om solcelle: 

Eksempel Kjoslia 4: 

 

 

Montering frittstående. 

Dette er anlegg som plasseres på bakken. Her er det flere momenter som må avklares utover 
de som er gjort rede for tidligere i dette notatet, avhengig av hvor det plasseres: 

- Jordvern. 
- Avklaring i forhold til kulturminner. 
- Avstand til veg og nabogrense. 
- Naturmangfold. 
- Naturfare. 

Listen er ikke uttømmende. 
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Slike tiltak vurderes til alltid å være søknadspliktige. 

 


