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HSB REMISSVAR - ALTANER, SOLCELLSPANELER 
OCH SOLFÅNGARE I PBL 

BOVERKETS RAPPORT 2017:26 (N2017/06521/PBB) 

 

HSB har tagit del av Boverkets rapport om altaner, solcellspaneler och solfångare i 

PBL. I remissvaret kommenteras endast förslagen som rör solcellspaneler och 

solfångare. 

 

HSB tillstyrker Boverkets förslag om att det i PBL införs en ny bestämmelse om 

undantag från krav på bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och 

solfångare som följer byggnadens form även om dess yttre utseende påverkas avsevärt 

på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. 

 

HSB anser att det är önskvärt att denna förändring genomförs redan till den 1 juli 2018.  

 

HSB är positiva till denna förändring då vår bedömning är att det kan ha en positiv 

effekt för utbyggnadstakten av solcellsanläggningar som producerar förnybar el hos 

bostadsrättsföreningar. Kravet på bygglov för solcellsanläggningar är kännbart för 

bostadsrättsföreningar eftersom det innebär extra administration, en fördröjning och 

därmed medför merkostnader. Bygglovshanteringen är idag den faktor som oftast 

försenar solcellsprojekt. 

 

Boverkets förslag är dock att solcellsanläggningar på platta tak ska fortsätta kräva bygg-

lov. En stor andel av taken på flerbostadshus (samt skolor, sjukhus, kontor och 

köpcentrum) är platta. Dessa tak är mycket lämpliga för solceller och solcells-

anläggningarna syns normalt inte från marken. Sollcellsanläggningarna byggs alltid 

med visst avstånd till takets kanter och är endast något upplutade. Att solceller monteras 

upplutade beror på att vatten, smuts och snö måste rinna av solcellerna för att inte 

reducera solelproduktion.  

 

HSB föreslår därför att även solelanläggningar där vinkeln mot taket är max 30 grader 

och inte syns från marken ska omfattas av den nya bestämmelsen i PBL och därmed inte 

kräva bygglov.  
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HSB ser även fram emot förslag i Boverkets slutredovisning av uppdraget som rör de 

solcellsanläggningar som är tak- eller fasadintegrerade och ett generellt undantag för 

byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. 

 

HSB ser vidare fram emot att Boverket i slutredovisningen lämnar förslag som innebär 

att eventuella krav på anmälan enligt 6 kap 5 och 6 § PBF är ändamålsenligt utformade 

och enkla, så att anmälan inte utgör ett hinder för utbyggnad, då även anmälan innebär 

extra administration.  

 

 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till:  

Magnus Ulaner, Miljöchef, magnus.ulaner@hsb.se 

 
 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Anders Lago  

Förbundsordförande 

HSB Riksförbund 
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