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Nämndsinitiativ från Lundakvintetten (solceller)
Sammanfattning
Lundakvintetten har till byggnadsnämnden inlämnat ett förslag att
riktlinjer för solceller ska tas fram. Syftet är att klargöra hur
regelverket kring solceller ser ut och ska tolkas inom Lunds
kommun, med särskilt fokus på hur kulturhistoriska miljöer ska
hanteras.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-23
Skrivelse från Lundakvintettet 2020-02-24

Barnets bästa
Att ta fram riktlinjer för solceller bedöms inte påverka barn.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Ärendet

Lundakvintetten har genom ett nämndsinitiativ lyft frågan om
behovet av att arbeta fram riktlinjer för solceller i
bygglovsprocessen.
Bakgrunden är att det under senare tid förekommit flera
bygglovsärenden som byggnadsnämnden har tagit ställning till och
där diskussioner förts kring lämpligheten att installera solceller i
kulturhistoriskt känsliga miljöer. För att tydliggöra hur Lunds
kommun förhåller sig till denna fråga och göra det lätt för
fastighetsägare att få information föreslås att riktlinjer tas fram.
Lundakvintetten föreslår:
-

Att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett
förslag på riktlinjer för hantering av bygglovsärenden rörande
solceller.

-

Att ovan nämnda riktlinjer vid minst ett tillfälle är uppe för
diskussion och fortsatt inriktningsbeslut innan antagandet.

Stadsbyggnadskontorets bedömning
Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att riktlinjer för
solceller torde underlätta för fastighetsägare i frågan om hur man
ska förhålla sig kring installation av solceller, och att det även vore
ett bra stöd för kontorets bygglovshandläggare med en tydlighet
kring kulturhistoriska värden i förhållande till solceller.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig därmed bakom nämndsinitiativet
och föreslår att riktlinjer för solceller tas fram.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på
riktlinjer för hantering av bygglovsärenden rörande solceller.

att

ovan nämnda riktlinjer vid minst ett tillfälle är uppe för
diskussion och fortsatt inriktningsbeslut innan antagandet.
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