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Sponsring av bygglov vid montering av solceller för privatpersoner
Om en privatperson vill montera solceller på sitt hus är detta i allmänhet befriat från bygglov
. Under vissa omständigheter fordras dock bygglov. I mitt fall handlar det tydligen om
”Riksintresse för totalförsvaret” (Stenbjörns Väg). Kostnaden för bygglovet ligger på 5 850 Kr
med en rabatt på 650 Kr om man lämnar på webben.
De handlingar man skall lämna in är:
• Bygglovsansökan
• Fasadritningar, samtliga fasadritningar ska ha angivna väderstreck. (måttsättning av
solcellerna skala 1:100)
• Typkonstruktion/materialbeskrivning/produktbeskrivning angivna av leverantör
• Ett förslag till kontrollplan ska upprättas
• Ett aktuellt kartunderlag (situationsplan) där vi kan se hur solcellerna kommer bli placerade
uppifrån.
Vissa av dessa delar har man som privatperson ganska svårt att förstå vad det har med
totalförsvaret att göra.
Att sätta upp solceller är en ganska stor kostnad. Återbetalningstiden ligger oftast på 10 år
eller mer. De som gör denna investering gör det ofta av miljöskäl d.v.s. man vill stödja en
framtida renare miljö. Det känns därför som ett straff att förutom de övriga kostnaderna få
betala för bygglov bara därför man har ett hus i ett speciellt område.
Mitt förslag är att de som ”drabbas” av denna bestämmelse fortfarande skall söka bygglov
eftersom detta verkar nödvändigt men att hela kostnaden för bygglovet sponsras av Håbo
kommun, det vill säga är kostnadsfritt för den som söker. Jag ser ingen anledning att fördröja
införandet av denna sponsring genom dragande genom de kommunala grottekvarnarna utan
ett beslut bör kunna tas direkt och införas omedelbart.
Håbo kommun pratar om att bli fossilfritt inom en period. Detta uppnår man inte genom
att ta ut avgifter av de som försöker värna om miljön och dessutom vara en av de sämre
kommunerna att tillhandahålla laddstolpar.
Med vänlighälsning
K-A Cedergren
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Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.
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