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Solenergi i stadsplanering
Handledningen har tagits fram inom ramen för
projektet ”Solenergi i stadsplanering och bebyggelse” som har drivits under 2013 och 2014 genom stöd från Energimyndigheten. Projektet har
syftat till att samla ihop kunskap, erfarenheter
och resultat från tidigare genomförda solenergiprojekt och förmedla denna information till projektets olika målgrupper. Inom projektet har det
under 2014 anordnats ett antal workshops och
seminarier utifrån olika frågeställningar viktiga
för främjandet av solenergiaspekter i
stadsplanering.
Det har inom projektet även tagits fram olika informationsmaterial riktade till projektets olika målgrupper. Denna handledning är ett sådant material
och innehåller riktlinjer och exempel på arbetsmetodik för att introducera solenergin som en naturlig del i stadsplaneringsprocessen. De exempel
och resultat som lyfts fram i dokumentet bygger till
stor del på erfarenheter och resultat från tidigare
genomförda projekt. Framförallt har material använts från projekten:

> POLIS (Identification and mobilisation of

Solar POtentials via Local strategies) - Ett
EU-projekt som drevs mellan 2009 till 2012
där Energikontoret Skåne var officiell 		
svensk partner tillsammans med Lunds
Tekniska Högskola och Malmö stad. För
mer information besök www.polis-solar.
eu

> SolEl-programmets projekt ”Solceller i 		
samhällsplanering” www.solelprogram
met.se

> IEA-SHC-projektet ”Solar Energy and Ar
chitecture” www.task41.iea-shc.org

Energikontoret Skåne är en enhet på
Kommunförbundet Skåne med syfte att verka
för energieffektivisering och en ökad andel
förnybar energi i regionen.
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Sammanfattning
Solenergi i Sverige

>

VIKTIGT - Riksdagen antog den 24 juni i år
förslaget om att en kommun inte får ställa
egna krav på ett byggnadsverks tekniska
egenskaper vid planläggning, genomförde
av detaljplaner och andra ärenden enligt
PLB.

>

TUMREGEL - En solenergianläggning med
en god solinstrålning bör placeras och riktas mellan sydost och sydväst och med en
lutning på 15 till 60 grader.

Solenergi i stadsplanering
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>

ATT TÄNKA PÅ - Solenergi bör vara med
från början i stadsplaneringsprocesser annars riskerar man att planera bort möjlig
heten att utnyttja solenergi i framtiden!

>

VIKTIGT - Sätt i planprogram minimum
mål för solinstrålning på takytor och riktlinjer för områdets huvudorienteringar
som är gynnsamma för solenergi.

>

INTRESSANT - En solpotentialstudie kan
vara ett sätt att medvetandegöra, och 		
väcka intresse för solenergi bland allmän
heten politiker och kommunens tjänstemän.

>

TUMREGEL - För en översiktlig skugg		
ningsanalys studeras en yta mellan kl. 1015 den förste november Ytor som då skuggas inte är lämpliga för en solenergianlägg
ning

>

TUMREGEL- För uppskattning av en sol
cellsanläggnings storlek, produktion och
kostnad. 1 kW => 7 m2, 1 kW => 900 kWh/
år, 1 kW => 16 000 kr.

>

ATT TÄNKA PÅ - Undvik krav i detaljpla
nen som kan försvåra utnyttjandet av sol
energi.
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Varför ska jag arbeta med
solenergi?
Det finns en stor potential att utnyttja solenergi
i Sverige, en potential som i stor utsträckning är
outnyttjad. Om alla befintliga och lämplig takytor
skulle förses med solceller skulle det ge en total
elproduktion från solen som motsvarar ca 40 %
av den årliga elanvändningen i Sverige. Tekniken har utvecklats sedan tidigare artiklars publicering och beräkningen ovan utgår från en systemverkningsgrad på 14% istället för på 10% som
använts tidigare.Solenergi har en unik möjlighet
då teknikerna i stor utsträckning kan integreras
direkt i befintlig bebyggelse.

Solinstrålning
En förutsättning för att kunna utnyttja solens energi är en god solinstrålning. Sverige har en solinstrålning som ligger mellan 900-1100 kWh/m2 årligen vilket ligger på jämförbara nivåer med stora
delar av norra Europa (se Figur 2). Som ett exempel
skiljer det enbart 8 % i årlig solinstrålning mellan
Freiburg i södra Tyskland och södra Sverige.
Solinstrålningen är en viktig faktor för produktion
av solenergi. En solenergianläggning i Sverige producerar som mest en solig och molnfri sommardag
och producerar knapptnågot alls en molnig vinterdag. En svensksolenergianläggning producerar
som mest under perioden mars-oktober.

>
>
>
Figur 1:
Årlig solinstrålning på solcellsanläggning vänd mot söder med optimal lutning. Källa: PVGIS http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.
php

> Malmö

1140 kWh/m2

> Freiburg

1240 kWh/m2

> Barcelona

1740 kWh/m2

Solar Region Skåne verkar för
kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne
genom seminarier och andra aktiviteter.
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Riktning och lutning av

>

solenergianläggningar
För att få högsta möjliga produktion ur en solenergianläggning är även placeringen av själva anläggningen viktig. Detta illustreras i ”Figur 2” där den
optimala solinstrålningen, den innersta gula cirkeln (1050-1150 kWh/m2) fås vid en sydlig riktning
och med en lutning mot horisontalplanet mellan
20 och 55 grader. Mindre avvikelser från en optimal
placering ger dock relativt små förluster i
solinstrålning.

Vad som kan vara lika viktigt är att placera solcellerna så att de inte skuggas mitt på dagen under
perioden mars - oktober, när solen är som starkast,
eftersom en liten skuggning av solcellerna kan bidra till betydande minskning av elproduktionen.
Det beror på att solcellerna är seriekopplade, vilket
gör att om en solcell skuggas så påverkas produktionen i angränsande solceller.

Tumregeln är att hitta en placering mellan sydväst
till sydost och med en lutning på 15-60 grader mot
horisontalplanet. En sådan placering innebär en
solinstrålning motsvarande 90 % av en optimalt
placerad anläggning. Större avvikelser från optimal
placering kan vara lämpliga, men det får avgöras
från fall till fall.

Figur 2:
Medelvärde för årlig solinstrålning mot horisontell yta i Jönköping för åren 1961-1990 (KWH/M2)

>

TUMREGEL - Placering av
solenergianläggning för
godtagbar solinstrålning bör vara
mellan sydost och sydväst med
en lutning på 15 till 60 grader
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Aktivt utnyttjande av
solenergi
Solenergi kan utnyttjas både passivt och aktivt.
Med passiv solenergi menas den solinstrålning
som nyttjas genom att solen skiner in i en byggnad och kan utnyttjas exempelvis till belysning
och uppvärmning. Den passiva solenergin kan
spela en avgörande roll för byggnaders energibehov och det är därför av vikt att områden optimeras efter platsens förutsättningar och med tanke
på solinstrålningen.
I denna handledning ligger fokus på aktivt utnyttjande av solens energi genom tekniker som tar tillvara på solens instrålning genom att omvandla den
till antingen värme i en solfångare eller till elektricitet i en solcell. Solceller har ökat kraftigt i Sverige
och nätanslutna mikroproduktionsanläggningar är
nu den vanligaste anläggningstypen.

I en solcellsanläggning seriekopplas enskilda solceller i solcellsmoduler vilka seriekopplas vidare
med andra solcellsmoduler vilket utgör en sträng. I
större anläggningar delas solcellsblocket upp i flera strängar. Strängarna ansluts till en växelriktare
som omvandlar likström till växelström. Generellt
omvandlar en solcell idag omkring 15 % av solinstrålningen till elektricitet (Stridh, Snabbguide).
Elproduktionen från en välfungerande solcellsanläggning i Sverige brukar uppskattas till en årsproduktion till 800-1000 kWh/kW.

Solceller
Solceller är den vanligaste tekniken för att producera el från solen. Förenklat så omvandlas solljus
till likström genom att det uppstår en spänning då
solljuset träffar en solcell. Det finns olika solcellstekniker men den klart dominerande på marknaden i dag är kiselbaserade solceller. Dessa består av
en tunn skiva kisel som seriekopplas med metallkontakter på fram och baksida. Tunnfilmssolceller
är en annan teknik som visserligen har minskat sin
andel på världsmarknaden sedan 2008/2009 men
tekniken förväntas spela en viktig roll för byggnadsintegrerade tillämpningar i framtiden.

6

Figur 3:
Den totala installerade solcellseffekten i Sverige visad utifrån fyra olika
marknader och med den årliga installerade kapaciteten. Källa: Johan
Lindhal, Uppsala universitet, IEA PVPS National report 2014

Solcellernas ekonomi
Vad kostar solceller och vad är återbetalningstiden?
Två vanliga frågor när det gäller solceller som det
tyvärr inte finns något enkelt svar på, det beror av
många faktorer och framförallt anläggningsspecifika faktorer som gör det svårt att ge generella svar.
Som diagrammet (se Figur 6) visar så kostade ett
nätanslutet system i slutet av 2013 omkring 14 kr/W
för större anläggningar (>20 kW) och 16 kr/W för
mindre villa anläggningar (0-20 kW).

Den exakta kostnaden för nyckelfärdiga solcellssystem beror på ett flertal faktorer som påverkar
det slutliga priset för en solcellsanläggning. Läs om
dessa faktorer på nästa sida.

På nästa uppslag beskrivs de faktorer som är avgörande både för kostnaden av ett solcellssystem
och för värdet av den solel som produceras. Det har
skett stora förändringar på solcellsmarknaden under de senaste tio åren och nyckelfärdiga solcellssystem har sedan 2005 sett en kraftigt sjunkande
prisutveckling, se figur 6.

> TUMREGEL- För uppskattning av

en solcellsanläggnings storlek,
produktion och kostnad.
1 kW => 7 m2, 1 kW => 900 kWh/
år,
1 kW => 16 000 kr.
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> Storleken - Generellt gäller desto större anläggning > Investeringsstöd
desto lägre pris per installerad effekt.

> Val av tillbehör - Elmätare, mätare för solinstrål-

ning och modultemperatur påverkar samtliga den
totala kostnaden för systemet.

> Enkel eller komplicerad installation - I vissa fall
kan takförstärkning behövas och beroende på fastigheten är kabeldragning och övriga installationsarbete mer eller mindre komplicerat vilket påverkar priset.

> Bygglovskostnad - Mindre anläggningar kräver of-

till solceller - Investeringsstöd
till solceller. Stöder täcker upptill 35 % av investeringskostnaden. Stöder kan framtill 2016 sökas hos
Länsstyrelsen. Intresset för stödet har varit stort
och de 210 miljoner som tillsatts för perioden 20132016 är nästan intecknade. Det kommer dock sannolikt skjutas till ytterligare medel.

> Som

alternativ till investeringsstödet för solceller kan ROT-avdrag användas för att ge en skattereduktion på 50 & för installationsarbetet av en
solcellsanläggning. ROT-avdraget går dock inte att
kombinera med investeringsstödet utan man kan
enbart utnyttja ett av stöden.

tast inget bygglov men för större anläggningar kan
bygglovsavgift tillkomma.

> Anslutningsavgift - En anslutningsavgift till nätägaren kan bli aktuellt för större anläggningar. Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av
solceller. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer
som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Figur 5: Medelprisutvecklingen för nyckelfärdiga solcellssystem (exklusive moms) mellan 20052013 rapporterade av svenska installationsfirmor.
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Utöver själva investeringen och installationen samt
ev. stöd eller avdrag är det ekonomiska värdet för
den producerade elen. I andra änden finns det ekonomiska värdet för elen som produceras i en solcellsanläggning, detta värde beror bland annat av:

> Ersättning från nätbolaget för ”nätnytta” av den el

som levereras till nätet enligt 15 § 3 kap. i Ellagen
(1997:857). Ersättningen varierar mellan 3-12 öre/
kWh beroende på var i landet anläggningen finns
och dess storlek.

> Andel producerad solel som används direkt i fast- > Ersättning för elcertifikat - kan ansökas hos Enerigheten (värdet för denna el är motsvarande den el
som hade behövts köpas in från nätet.

> Ersättning för levererad el till nätet - Genom avtal med olika elhandelsbolag kan ersättning fås
för försäljning av producerad solel. Det finns stor
spridning mellan vad olika elhandelsföretag erbjuder, alltifrån 1 kr/kWh och Nordpolsspotpris som
mellan 2012-2013 låg mellan 30-35 öre/kWh.

> Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

el - Ett lagförslag som föreslogs träda i kraft den 1
juli 2014 men ansågs vid en granskning strida mot
EU:s regler om statligt stöd. Förslaget blev därför
skjutet på framtiden men sannolikt kommer det bli
någon form av lagstiftning framöver för en ersättning för mikroproduktion, antingen som skattereduktion eller som nettoavräkning/-debitering.

gimyndigheten och tilldelas producenten för varje producerad MWh. Medelpriset för ett certifikat
mellan 2011 och 2014 låg runt 20 öre/kWh.
Andra faktorer som behöver tas i beaktande är produktionsdegraderingen av systemet och systemets
livslängd och faktisk produktion. Solenergisystem
är en långsiktig investering och dagens teknik har
en lång förväntad livslängd. När det gäller solceller
erbjuds ofta effektgarantier på mellan 25 och 30 år.
De vanligaste villkoren är att solcellsmodulen ska
leverera minst 80% av normeffekten efter 25 år.

Figur 6: Solcellsanläggning
i Lund med dubbelfunktion, solavskärmning och
solelproduktion. Foto Anna
Cornander
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Solfångare
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till
värme som sedan kan användas till varmvatten eller som tillskott till uppvärmningen av byggnaden.
Ett solfångarsystem har ofta en enkel uppbyggnad
med få rörliga delar. Ett typiskt svenskt solvärmesystem består av tre huvuddelar; en solfångare,
en solfångarkrets med pump och ett värmelager. I
solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme
som upptas i solfångarkretsen som överför värmen
från till värmelagret exempelvis i form av en ackumulatortank eller varmvattenberedare.
På samma sätt som för solceller finns det olika typer av solvärmesystem men ett fåtal varianter som
dominerar marknaden. De vanligaste typerna av
solfångare är ”Vakuumrörssolfångare”(se Figur 7)
och så kallade ”Plana solfångare” (se Figur 9).

Solfångarens ekonomi
Kostnaden för att installera en solvärmeanläggning
beror till stor del på det befintliga värmesystemet.
Den mest fördelaktiga kalkylen fås om huset redan har ett vattenburet värmesystem med befintlig ackumulatortank eller om installationen sker i
samband med byte eller renovering av huset värmesystem. Då blir merkostnaden för solvärmen låg
och kan återbetala sig snabbt.

Figur 7: Solfångaranläggning bestående av vakuumrör i Västra hamnen, Malmö. Foto: Mårten Ahlm.

En solfångare kostar från 2 000 till 5 000 kronor
per kvadratmeter och ett komplett system med
solfångare och varmvattenberedare ligger mellan
25 000 och 50 000 kronor. Motsvarande system
med en ackumulatortank kostar generellt mellan
40 000 och 80 000 kronor.
Det finns i dagsläget inget riktat stöd för solfångare.
Det är dock möjligt att ansöka om ROT-avdrag vilket kan ge en skattereduktion på 50 % för installationsarbetet av en solfångaranläggning dock högst
50 000 kr/person och år.
Figur 8: Solfångaranläggning i kombination med en pellets/
brikettpanna. Foto: Eksta, Kungsbacka
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Varför solenergi i
planering?
God stadsplanering är avgörande för utvecklingen
mot ett hållbart och energisnålt samhälle. Orientering och placering av vägar, bostadsområden
och grönområden samt hur enskilda fastigheter
utformas är alla frågor som kan (o)möjliggöra utnyttjandet av solenergi när området står färdigt.
Det är därför av stor vikt att solenergiaspekter
är med från början i planeringsprocesser av nya
stadsdelar och att frågan hålls levande i det fortsatta plan- och projekteringsarbetet fram till det att
byggnaderna är på plats. Annars är risken att man
börjar titta på frågan om solenergi för sent, då viktiga beslut redan är fattade och att möjligheterna
att utnyttja energi från solen därmed försämrats.

En aspekt som ger fysisk planering speciella förutsättningar är även att den måste hantera olika
tidsaspekter för området som planläggs vilket illustreras i figur 11. Tidiga beslut om ett områdes
utformning har avgörande betydelse för möjligheten att i ett senare skede utnyttja solenergi och de
kan dessutom finnas kvar under lång tid, i vissa
fall under flera hundra år. Tas inte tillräcklig hänsyn till solinstrålning och grund-förutsättningarna
för utnyttjandet av solenergi vid denna tidiga planering kan möjligheten därmed vara borta för en
lång tid framöver.

Figur 9: Solpotentialkarta över en stadskärna IvitoriaGasteiz. Källa: POLIS, final report.

Figur 10: Planeringens olika tidsskalor. Källa: Ref.Ed. Gaiddon, Kaan och
Munro (2009) Ecofys.
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FOTO: MAGNUS STRAND, ENERGIKONTORET SKÅNE

> ATT

TÄNKA PÅ - Solenergi bör
vara med från början i stadsplaneringsprocesser då flera viktiga
avvägningar görs vilka i sin tur
påverkar möjligheten att utnyttja
solenergi när byggnaden står klar.
Risken är annars att man planerar
bort möjligheten att i utnyttja solenergi i framtiden!
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Vad kan jag göra för att
främja solenergi i
planering?
Det är framförallt plan- och bygglagen (PBL) SFS
2010:900 som styr kommunala planeringsprocesser, hur planeringen går till och vad den ska
innehålla. Detta avsnitt syftar till att ge en kort
presentation av vad som är viktigt att tänka på i
olika planeringsprocesser när det gäller solenergiaspekter.
Det finns flera viktiga planinstrument som en
kommun har att tillgå för att hantera solenergiaspekter i planering ex. översiktsplan, detaljplan
och bygglov. Utöver dessa planinstrument finns det
andra styrdokument som kan behandla frågor om
förnybar energi samt energisnål bebyggelse. Dessa
kan bli ett sätt att få ökad vikt och intresse kring
frågor om solenergi i både befintlig bebyggelse och
vid nybyggnadsprojekt.

Översiktsplan
Varje kommun ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen i vilken
man anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar som
vägledning för beslut om hur markområden och
den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Det är därför viktigt att frågor om energianvändning, förnybar energiproduktion och mer
specifikt solenergilösningar behandlas i översiktsplanen då den har betydelse och är underlag föekommande detaljplanering.

Tematiskt tillägg - solenergiplan
Vindkraft brukar vara en fråga som kommuner
hanterar genom tematiska tillägg till översiktsplanen i så kallade vindbruksplaner. På liknande sätt
skulle man kunna tänka sig att hantera frågan om
utbyggnaden av solenergi som ett tillägg till översiktsplanen som lyfter aspekter och kommunens
inriktning gällande förnybar energiproduktion från
solen.
Ett verktyg som flera kommuner börjat ta fram är
så kallade solkartor eller solpotentialstudier där
man åskådliggör potentialen att utnyttja solenergi
på takytor för utvalda tätorter eller för hela kommunen. Dessa studier möjliggör dels att enskilda
fastighetsägare snabbt kan se om det egna taket är
lämpat för solenergianläggning. Det innebär även
att solenergins potential sett ur ett energiförsörjningsperspektiv kan kvantifieras och användas vid
formuleringar av kommunala mål och visioner.
Framtagandet av solpotentialstudier beskrivs mer
ingående i avsnitt Solpotentialstudier på sida 24.

Kommunförbundet Skåne är de
33 skånska kommunernas intresseorganisation.
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Exempel på kommuners
översiktsplaner

> Ulricehamns kommun

- samrådsförslag för ny översiktsplan
”Bra lägen för solenergi markeras på plankartan.
Det kan vara platser med goda solförhållanden
och där det kan vara svårare att bygga ut fjärrvärme. Det kan också handla om verksamhetsområden där det förmodligen kommer att finnas
byggnader med stora tak som är lämpliga att placera solceller på.”

> Eskilstuna kommun

- från förslag av ny översiktsplan
”Solenergi bör beredas väg för vid sådan ny
bebyggelse som har förutsättningar för solinstrålning mitt på dagen (kl 10 till 14). Kommunen har
som mål i klimatplanen att till 2020 ska 10 % av
den egna elförbrukningen komma från solelsproduktion, vilket bland annat innebär att integrera
solel i såväl ny som befintlig arkitektur. Klimatplanen omfattar en stor satsning på solenergi,
både på kommunala byggnader och hos alla fastighetsägare med lämpliga tak i Eskilstuna. Solcellsfält kan också komma i fråga framöver.”

Figur 11. Utdrag ur samrådsförslag för
översiktsplan i Ulricehamns kommun där
solsymbolerna markerar lämpliga områden för
solenergianläggningar.

Ställningstagande
”Med syftet att minska behovet av uppvärmning
ska bebyggelse i första hand placeras i lokalklimatiskt gynnsamma lägen med tanke på solinstrålning och vindskydd.”
”Goda lägen för solinstrålning ska prioriteras i
samband med detaljplanläggning.”
”Solcellsenergi gynnas i samband med
nybyggnation.”
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”Nya inslag i stadsbilden i form av exempelvis solpaneler uppmuntras. Krav ska ställas på estetisk
utformning.”
”Eskilstuna kommun ska vid tecknande av nya
markanvisningsavtal aktivt uppmuntra till att solenergi främjas – både i egen produktion, i ägardirektiv till kommunala bolag och vid andra överenskommelser för ny- och ombyggnation.”

Solenergi i planprogram, 				
planbeskrivningar och
plandokument 					Teknikneutralitet
För att solenergiaspekter ska vara med i den färdiga planen är det viktigt att dessa finns med i tillhörande planprogram och planbeskrivningar eller
andra plandokument som exempelvis olika former
av gestaltningsprogram.
En planeringsprocess kan sträcka sig över flera år
under vilken både personal och andra förutsättningar kan ändras. Det är därför viktigt att utnyttjandet av solenergi blir en fråga som inte tappas
bort vid dessa förändringar utan finns med i plandokumenten. Efter ett initierande politiskt beslut
om att skapa en ny plan upprättas i ett normalt
planförfarande ett program som beskriver målen
och förutsättningar för planen. För att få riktig genomslagskraft för solenergiaspekter och optimering för solenergi kan man i planprogrammet till
exempel:

Den kommunala planeringen har krav på sig att
vara teknikneutral. Det behöver dock inte innebära
ett hinder för främjandet av solenergi. Ett möjligt
förhållningssätt är att betrakta solenergi som ett
komplement till annan energi, eller som en ren energibesparingsåtgärd. Solenergi kan inte ensam stå
som en energiförsörjningskälla för ett fastighetsbestånd och därmed kan krav om utnyttjande av
solenergi stå med som krav i en detaljplan.
Inom ramarna för PBL skulle det även vara möjligt
att tillåta allmänt hållna formuleringar i detaljplaner som ställer krav på förnybar energiförsörjning
eller ger valmöjlighet mellan ett antal utvalda hållbara alternativ.

> Sätta minimummål för solinstrålning på
takytor

> Definiera målsättning för lokalt

producerad förnybar energi inom området

> Riktlinjer för områdets huvudorienteringar

>

VIKTIGT - Sätt redan i planprogrammet upp minimummål för
solinstrålning på takytor och riktlinjer för områdets huvudorienteringar.

15

Detaljplanering och
gestaltningsprogram
En översiktsplan kan kompletteras med gestaltningsprogram, som tas fram för mindre områden i
planen där områdets utveckling kan beskrivas mer
i detalj. På samma sätt som för översiktsplan kan
dessa program ge inriktning för det fortsatta planeringsarbetet med att ta fram en detaljplan.
Tumregeln är att hitta en placering mellan sydväst
till sydost och med en lutning på 15-60 grader mot
horisontalplanet. En sådan placering innebär en
solinstrålning motsvarande 90 % av en optimalt
placerad anläggning.

I planeringssammanhang med solenergi är det
inte enbart ny bebyggelse som är viktigt utan det är
även viktigt hur befintlig bebyggelse hanteras. En
viktig aspekt är hur befintliga anläggningars långsiktiga tillgång till solinstrålning kan säkerställas,
något som kallas solrätt. Ny bebyggelse eller andra
förändringar i stadsbilden kan påverka solinstrålningen på befintliga anläggningar negativt.

I framtagandet av en detaljplan görs flera viktiga
överväganden vilka påverkar möjligheten att utnyttja solenergipotentialen. Det kan exempelvis
handla om:

> Hur bebyggelse och byggnader utformas
och riktas i förhållande till söder.

> Hur ny bebyggelse placeras i förhållande

till befintliga grönområden och bebyggelse.

> Hur takhöjder och förutsättningar som tak
lutning och andra arkitektoniska värden
hanteras.

I figuren nedan visas hur hänsyn till solenergiaspekter i planeringen av ett nytt bostadsområde
i Lyon, Frankrike förändrar utformning och placering av vägar, grönområden och bebyggelse. I arbetet med den vänstra översikten har ingen hänsyn
tagits till solenergiaspekter medan det har gjorts
vid utformningen av den högra plankartan.
Ett viktigt avvägande i dessa överväganden är att
en detaljplan inte får reglera mer än vad som är
nödvändigt med hänsyn till planens syfte i det
planprogram som tas fram inledningsvis i en planprocess. Det kan innebära svåra bedömningar var
denna gräns går och frågan är vad som kan anses
vara ett syfte i denna bemärkelse, skulle exempelvis en kommuns mål om en hållbar stad vara ett
tillräckligt syfte i lagens mening?
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Figur 12: Stadsplanering för delområde i Lyon, Frankrike,
utan (ovanför) och med hänsynt till soltillgång (nedanför).
Källa: Ref. Ed. Gaiddon, Kaan och Munro (2009).

Avtal mellan kommun och byggherrar
Riksdagen antog den 24 juni 2014 en lagändring
som innebär att en kommun inte längre får ställa
egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt PBL. Lagändringen
träder ikraft den 1 januari 2015 och innebär att olika
krav i avtal mellan kommun och aktörer i en byggprocess inte kommer vara tillämpliga av kommunen efter årsskiftet.

Även Byggherredialog kan vara ett annat sätt att
behandla frågan om solenergi istället för villkor i
avtal. Det har i olika exploateringsområden i Malmö stad använts olika former av dialog mellan
kommun och byggherrar. I denna dialog hanteras
energifrågor liksom andra miljörelaterade frågor
som inte tas upp i avtal.

Kommunen har genom avtal vid anvisning, försäljning eller upplåtelse av mark kunnat ställa villkor för den planerade byggnationen däribland krav
om solenergilösningar. Ett exempel på en sådan
allmän formulering, ssom tidigare skulle kunnat
främja utnyttjandet av solenergi i ett markanvisningsavtal:
Exempel på formulering av markanvisningsavtal
(POLIS-projekt)
”Bolaget ska vid kommande projektering och
energiplanering beakta och utreda förutsättningarna för att inom den egna fastigheten producera/
använda förnybar energi. Bolaget ska till Kommunen skriftligen redovisa de förutsättningar och
de ställningstaganden som gjorts inom fastigheten beträffande förnybar energi”.

>

Foto: Magnus Strand, Energikontoret Skåne

Köpeavtal innebär ett avtal mellan kommun och
byggherre vid försäljning av kommunalmark för
byggnation på fastigheten. Det är från och med 2015
inte längre möjligt för kommunen att i köpeavtal
ställa villkor vid försäljning av kommunal mark.
En möjlighet som dock skulle kunna vara möjlig
för att främja lösningar för solenergi är att ingå intentionsavtal mellan kommun och aktörer i exploateringsprocessen där man gemensamt kan arbeta
fram ambitioner och riktlinjer för exploateringen
av ett område.

> ATT TÄNKA PÅ - Undvik krav i de-

taljplanen som kan försvåra utnyttjandet av solenergi. Exempelvis kan
krav på enfärgade fasader eller tak
innebära ett onönskat hinder för en
solcells- eller solvärmeinstallation.
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Foto: Magnus Strand, Energikontoret Skåne

> VIKTIGT

- Riksdagen antog den 24
juni 2014 förslaget om att en kommun inte får ställa egna krav på ett
byggnadsverks tekniska egenskaper
vid planläggning, genomförde av detaljplaner och andra ärenden enligt
PLB.
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Planera för dubbelfunktion 			Projektering					
Vid installation av solceller bör även olika lösningar av dubbelfunktion undersökas så som exempelvis solavskärmning. För solavskärmning kan man
använda serietillverkade standardmoduler, det är
också möjligt att beställa solcellsmodeller som tillverkas efter beställarens önskemål, till exempel så
att kiselsolceller är placerade i rader och fungerar
som solavskärmning för fönster samtidigt som de
producerar elektricitet, som till exempel på Sollefteå sjukhus (fig. 13). Det är också möjligt att
låta tillverka solcellsmoduler som lämpar sig för
användning i balkongräcken eller som är delvis
transparanta i ”vanliga” fönster, se exempel från
ett bostadshus i Gävle och från en kontorsentré
med tunnfilmssolcellser (fig. 14). Den största fördelen med en dubbelfunktion uppnås då serietillverkade solcellsprodukter kan användas.

Figur 13: Sollefteå sjukhus där solcellerna även fungerar som
solavskärmning.

De grundläggande förutsättningarna för utnyttjandet av solenergi i ett område sker tidigt i en planprocess men det finns även viktiga avvägningar
som behöver hanteras vid själva projekteringen
av en byggnad. Framförallt är det tre aspekter som
bör beaktas, planering för dubbelfunktion, val av
taklutning och skapandet av sammanhållande fria
ytor.

Figur 14: Ett bostadshus i Gävle där solceller har integrerats i
balkongräcken.

Figur 15: En entré i den tyska staden Bad Marienberg. Källa: http://www.
baulinks.de/webplugin/2011/0964.php4
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Optimal taklutning
En annan viktig aspekt vid byggnadsprojektering
är valet av taklutning. Hur taket utformas möjliggör olika stort utnyttjande av den befintliga solenergipotentialen. Det kan här bli en avvägning
mellan dels den optimala vinkeln sett ur produktionshänseende och dels den tillgängliga yta som
taket medger.
I tabell 1 visas några olika exempel på taktyper och
vilken potentiell solcellsyta och elproduktion som
dessa medger.
För en solenergianläggning som placeras i rader
(taktyp 3), är det viktigt att man räknar på den interna skuggningen från varje rad. Vid en 30 gradig lutning på solcellsmodulerna innebär det att
avståndet mellan raderna bör vara ca 2,5 gånger
modulernas höjd. Det kan därmed bli aktuellt att
planera för en kompaktare anläggning med mindre
vinkel för modulraderna och därmed något mindre
produktion per enhet. Jämfört med en glesare anläggning med mer optimal lutning blir den totala
produktionen ändå större.
Taktyp
40˚ symmetriskt
sadeltak
20˚ enkellutande tak
Platt tak med 30˚
solcellsrader
Platt tak
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Med en anläggning liggande direkt på taket (taktyp
4) fås lägre produktion per solcellsyta då vinkeln
inte är optimal men det innebär en större total installerad solcellsyta. Dessutom ger det mindre påfrestning på tak och infästningar då snö- och vindfång undviks. I allmänhet rekommenderas dock att
realisera en liten lutning på till exempel 3 grader
för att få till en viss självrenande effekt till följd av
regn, som gör att smuts och löv spolas bort. Utan
lutning ökar behovet av rengöring. Snötäckning av
solcellsmoduler ökar också med lägre lutning, dock
bedöms den aspekten inte vara av särskilt stor vikt
i Skåne.

Potentiell solcellsyta

Potentiell elproduktion

61 m2

7,4 MWh/år

100 m2

11,8 MWh/år

40 m2

4,7 MWh/år

94 m2

9,6 MWh/år

Skapa sammanhållna fria ytor
En central del vid placeringen av solenergianläggningar är att hitta skuggfria ytor. Skuggning har
stor påverkan på en solcellsanläggnings produktion. Det är därmed viktigt att undvika skuggning
från omkringliggande bebyggelse och vegetation
men även att vara observant på att undvika intern
skuggning från den egna byggnaden.
Ventilationstrummor, skorstenar, takstegar och
takluckor etc. bör därför placeras på norrliggande
takytor (se bild X) så att det blir sammanhållna
fria ytor i söderläge. Det minskar risken för intern
skuggning och möjliggör även enkla och standardiserade solenergianläggningar vilka ofta är billigare
än skräddarsydda system.

Att undvika skuggning är en bra utgångspunkt,
men där skuggning inte kan undvikas helt går det
att begränsa skuggningseffekter med hjälp av effektoptimerare eller i vissa fall genom att välja
tunnfilmsmoduler som i regel är mindre känsligt
för skuggning än kiselsolcellsmoduler.			
							
							
				

Figur 16: Takanläggning på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Michiel Van Noord
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Bygglov
Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen (2010:900)
för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av
en byggnad än tillbyggnad. Solenergianläggningar på byggnader som inte är en- och tvåbostadshus berörs av skrivningen i 9 kap. 2§ punkt C att
bygglov krävs inom detaljplanelagt område om:
”byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre
utseende avsevärt påverkas på annat sätt.”
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det enligt 9 kap. 5§ inte
bygglov trots skrivningen ovan ”… om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär.”.

Riktlinjer för
bygglovshandläggning
Flera kommuner har valt att ta fram riktlinjer som
vägledning vid bedömning av bygglovsärenden
gällande solenergianläggningar. Det kan säkerställa en likartad bedömning av solenergianläggningar
och även förtydliga för sökanden när en anläggning är bygglovspliktigt och på vilka grunder.
Det är viktigt att de kriterier som tas med i kommunala riktlinjer inte får motsatt effekt och innebär onödiga eller oförutsedda hinder för solenergianläggningar. Vissa kriterier i samband med
bygglovsbedömning kan innebära hinder för solenergianläggningar:

> Krav på takfärg
> Storlekbegränsning för

solenergianläggning. Många kommuner
använder 8 m2 som ett gränsvärde för när
krav på bygglov ställs för en
solenergianläggning.
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En viktig aspekt i bygglovssammanhang är hänsyn
och skydd av kulturhistoriska värden vilka fall kan
innebära att solenergianläggningar inte är lämpliga på vissa byggnader. En tänkbar lösning i en
del fall kan vara att placera solenergianläggningen
på fastigheten så att de inte syns utåt gatan eller
andra allmänna ytor för att på sätt tillgodose båda
intressena. Man undviker därmed att göra avkall
på de kulturhistoriska värden som en byggnad kan
ha och kan samtidigt möjliggöra utnyttjandet av
solenergi. Denna lösning är dock inte möjlig i alla
fall då även själva installationen av en solenergianläggning kan innebära ett ingrepp i skyddsvärda
byggnader som bör undvikas.
En annan viktig aspekt som delvis kan hanteras i
bygglovshandläggningen är att säkerställa befintliga anläggningars tillgång till solinstrålning under
lång tid. Det förklaras ibland som anläggningens
”Solrätt” och är ännu ett relativt oanvänt begrepp
i Europa. I USA har det fått större spridning genom ett par rättsfall där befintliga anläggningar
har hamnat i skugga av ny bebyggelse. I takt med
att solenergianläggningar blir vanligare inslag i bebyggelse i Sverige kommer detta bli en situation
som kommer bli allt vanligare. Frågan är vilken rätt
till solen man har som ägare av en befintlig solenergianläggning (Se Figur 16).

							
						

Figur 17: Exempel på hur en ny byggnad skuggar en befintlig solenergianläggning i Malmö. Foto Magnus Strand
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Subventionerade
bygglovsavgifter för
solenergianläggningar
En annan möjlighet att främja solenergi i bygglovshandläggningen är att använda subventionerade
bygglovsavgifter. Avgiften för bygglov och startbesked bestäms av den kommunala byggnadsnämnden eller motsvarande och det är stor skillnad på
dessa avgifter mellan olika kommuner. Flera kommuner har börjat använda kraftigt subventionerade eller helt borttagna bygglovsavgifter för solenergianläggningar med motiveringen att det är ett sätt
att minska energianvändningen i byggnader och
främja lokalt producerad förnybar el- och värmei
byggnader.
Lerums kommun
Bygglovsbefrielse
”För byggnader inom detaljplanelagt område
gäller, enligt praxis i Lerum,
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader under
förutsättning att...”

>

Byggnaderna inte är q-märkta, har annat
skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom
sin placering uppfattas som genuina i sin miljö
enligt Plan- och Bygglagen.

>

Solcellsanläggningen placeras längs med
takfallet (takets lutning) och högst en fjärdedel
av respektive byggnads takyta täckts.

>

Solcellsanläggningen placeras på väggen, om de
är högst 8 kvadratmeter.

Miljörabatt

>

För bygglovspliktiga solenergianläggningar tas
ingen bygglovsavgift ut.

>

Bostäder och lokaler där energianvändningen
är högst 60 % av Boverkets energikrav, ger 50 %
lägre avgifter för bygglov och startbesked.

24

Eslövs kommun
”Riktlinjer för bygglov för solenergianläggnignar
på ett- och tvåbostadshus” Eslövs kommun anser
inte att solenergianläggningen väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär och bygglov
krävs därför inte om solenergianläggningen:

> Har en yta som inte överstiger 40 m2
> Ej sticker ut utanför taket samt placeras

längs med takfallet (takets lutning) utan
att påverka byggnadens höjd nämnvärt

> Inte strider mot några regler i Plan- och

Bygglagen (PBL) eller Boverkets byggregler
(BBR)

Hur kan jag arbeta med
solenergi i planering?
För att kunna utnyttja solenergi i den befintliga
bebyggelsen krävs det att man vet vilka hustak
som är lämpliga och intressanta för solenergianläggningar. I en solpotentialstudie kopplas data
för solinstrålning samman med kartskikt för att
beräkna solpotentialen på befintliga hustak. En
solpotentialstudie kan vara ett viktigt underlag i
framarbetandet av mål och konkreta ambitioner
för utnyttjandet av solenergi och kan på ett visuellt och lättillgängligt sätt visa på vilka ytor i en
kommun eller tätort som är lämpade för installation av solenergianläggningar. Solpotentialstudier har tagits fram i Göteborg, Stockholm, Lund,
Örebro, Uppsala och fler kommuner och städer är
på gång att ta fram sina egna solkartor.
Solpotentialstudier kan genomföras med olika
geografisk täckning det finns exempel på solkartor
som täcker in hela kommunen eller kartor där utvalda delar av en stad ingår i studien. En solpotentialstudie har många olika användningsområden
beroende på hur den utformas och vilken geografisk täckning den har. De kan till exempel fungera
som:

>

Beslutsunderlag vid framtagandet av mål för
solenergi för en kommun

>

Visuell och lättillgänglig information för allmänhet, fastighetsägare och solenergimarknad som
funderar att investera i solenergi.

>

Verktyg i utvärdering av befintliga byggnaders
energianvändning genom att man kan sätta en
planerad solenergianläggning i relation till faktiska el- och värmebehoven.

För att en solkarta ska bli ett användbart verktyg för
både allmänhet, kommun och bransch är det viktigt att den görs tillgänglig och användarvänlig. Det
behöver också bli tydligt vilken noggrannhet och
giltighet resultaten har. Detta är starkt beroende
av om till exempel vegetation har tagits med i beräkningar och med vilken upplösning beräkningar
har gjorts. Det kan också vara viktigt att involvera

nämnda lokala aktörer i arbetet med att använda
de resultat som studierna gett. Solpotentialstudien
bör om möjligt kombineras med andra applikationer och annan information på en publik hemsida.
Information i anslutning till solkartan kan vara:

> Uppskattning

av årsproduktion och investeringskostnader för ett solenergisystem

> Möjligheter att söka olika bidrag
> Det kommunala bygglovsförandet
> Kontaktuppgifter till lokala installationsfirmor

							
							
						

Figur 18: Exempel på solkartan i Lund. Färgerna beskriver solinstrålningen med blå som lägst och rött som högst. Källa: www.solkartan.
se
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Solpotentialstudie
För att framställa en solelpotentialkarta behövs information om var alla tak finns och hur de ser ut
i tre dimensioner. Denna information kan finnas
som 3D-huskartor eller som laserdata. Finns det
inget befintligt underlag för höjddata med tillräcklig upplösning i kommunen kan denna skaffas genom att genomföra en laserskanning eller genom
inköp av underlag från den nationella höjdmodellen. Dessa två dataunderlag skiljer sig i detaljeringsgrad, räknat antal punkter per m2, där man
vid laserskanningar har möjlighet att få större mätpunktstäthet och därmed större detaljeringsgrad.
En annan viktig skillnad är vegetationens inverkan
på solinstrålningen vilken inte räknas med i den
nationella höjdmodellen.
Vid framtagandet av solkartan i Lunds kommun
hade man inget befintligt underlag för höjddata
och lät därför göra två laserskanningar. Den ena
skanningen täckte stadskärnan och gjordes från
300 meters höjd med en punkttäthet på 15 punkter/
m2. Den andra skanningen för resten av kommunen genomfördes med flygplan från 1000 meters
höjd med en punkttäthet på 1,6 punkter/m2.

Figur 19: Höjdmodell från laserskanning över tre byggnader och två
lyftkranar. Om inte lyftkranarna tas bort i modellen kommer dessa
skugga byggnaderna. Färgerna indikerar olika höjder. Källa: www.
solkartan.se

Efter insamlandet av laserdata krävs det manuell bearbetning av materialet där störande delar
som exempelvis kraftledningar och lyftkranar som
fångats upp av skanningen tas bort(se figur 16).
Det genomfördes i arbetet en jämförelse mellan
den nya nationella höjdmodellen och skanning på
låg och hög höjd så gav låghöjdsflygningen bättre
resultat än de övriga dataunderlagen. Men även
den mest detaljerade höjdmodellen innehåller avvikelser och det blir en avvägningsfråga mellan å
ena sidan detaljeringsgrad och å andra sidan kostnad och tidsåtgång vid databearbetning.

> INTRESSANT

- En solpotentialstudie kan vara ett sätt att medvetandegöra, och väcka intresse
för solenergi bland allmänheten,
politiker och kommunens tjänstemän.
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SOL-metoden
SOL-metoden har tagits fram inom SolEl-programmet utifrån erfarenheter från pilotprojekt i Sege
Park i Malmö och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Metoden är exempel på ett arbetssätt för hur
man i detaljplaneskedet kan inkludera aspekter för
solenergioptimering av nya bostadsområden och
förtätning. Metoden utgår från de tre stegen:

>

Skuggning - översiktlig skuggningsanalys

>

Orientering - optimera huvudorienteringar

>

Läge - optimera placering och höjd för
byggnader och vegetation

Skuggning
I ett första steg identifieras de områden som utifrån befintlig bebyggelse och vegetation är så pass
skuggade under perioder av dagen att de är olämpliga för utnyttjande av solenergi. En skuggningsanalys går ut på att se vilka ytor som är skuggfria
under de mest solintensiva timmarna mellan kl. 10
och kl. 15. I Sverige är det inte realistiskt att hålla
denna utgångspunkt under hela året då solen står
så lågt under vintermånaderna. Tumregeln är att
utgå från hur solen står mellan kl. 10-15 den förste
november. De ytor som skuggas under dessa timFigur 20: Exempel på en skuggningsanalys utförs. Källa: Elforsk rapport
mar är inte lämpliga för solenergianläggningar och
11:75
nya tak för ny bebyggelse bör undvikas inom dessa
områden (se figur 17).
							
							
							

> TUMREGEL

- För en översiktlig
skuggningsanalys studeras en
yta mellan kl. 10-15 den förste
november Ytor som då skuggas
inte är lämpliga för en
solenergianläggning
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Orientering optimera huvudorientering(ar)
Då en skuggningsanalys med markerade middagsskuggningszonerna är gjort fås en tydlig bild över
var bebyggelse är önskvärd och var den inte är det.
Nästa steg blir att bestämma huvudorienteringen
för områdets bebyggelse. Med lämpliga huvudorienteringar på exexempel vägar möjliggörs att så
mycket takyta som möjligt kan få en söderlutning
och därmed ge optimalt solelutbyte.
Huvudregeln för orientering är att möjliggöra takytor riktade mellan sydväst och sydöst. En solenergioptimerad huvudorientering är inte samma sak
som att välja ett stramt rutnät där huvudgatorna
går från väst till öst. En spridning i orienteringar
mellan Sydväst och Sydöst ger en fördelaktig fördelning av elproduktionen över dagen. Figur 21 visar ett exempel på hur solenergioptimering i planeringsfasen av ett bostadsområde kan ge intressanta
vägdragningar och placering av byggnader.

Figur 21: Exempel från Lyon, Frankrike. Hur soloptimering i utformningen av ett bostadsområde bland annat förändrar vägdragningar, se
den högra bilden. I den vänstra bilden har ingen hänsyn till solenergiaspekter tagits. Källa: Ref.Ed. Gaiddon, Kaan och Munro (2009)
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Läge placering och höjd för
byggnader och vegetation
Det tredje steget i SOL-metoden innefattar placering samt höjd av byggnader och vegetation i området. Då den bebyggbara mark anvisas och grönområden och vegetation mellan byggnaderna bestäms
blir det viktigt vilka höjder som tillåts för de olika
delarna. Optimeringen av solljustillgång behöver
göras kontinuerligt då varje objekt eller delområde som utformas skapar nya förutsättningar för
intilliggande objekt eller områden. Några råd som
framkom i Solel-programmets arbete vid placering
och höjdgränser är:

>

Börja planeringen längst söderut i området och
arbeta sedan norrut

>

Dela in området i zoner där den maximalt tillåtna
byggnadshöjden är konstant

>

Planeras blandad bebyggelse med avsikt till byggnadshöjd, så placeras den högsta bebyggelsen
med fördel i (norra) utkanten av området. Detta
gäller både för placeringen av olika delområden
med jämn byggnadshöjd som för placering av olika byggnadshöjder inom ett delområde

>

Anpassa middagsskuggningszoner för planerad
bebyggelse direkt vid inritandet till byggnadshöjden för den angränsande

Figur 22: Exempel på hur ett område kan delas in i olika höjdzoner
där de högsta byggnaderna placeras längst norrut. Källa: Elforsk Rapport 11:75
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Utformning av byggnader och
bostadsområden
En viktig aspekt i planeringsfasen är möjligheten att jämföra hur solenergipotentialen påverkas
av olika utformningar av enskilda fastigheter och
bostadskvarter. För att kunna göra en översiktlig
och enkel jämförelse mellan olika designbeslut
har avdelningen för Energi och byggnadsdesign
vid Lunds universitet tagit fram en webbplats. På
webbplats kan man jämföra solenergipotentialen
mellan ett par typiska svenska byggnadskvarter.
www.solarplanning.org
Utöver utformningen av kvarteret kan man justera
modellerna utifrån olika taktyper, riktning i olika
väderstreck och olika exploateringstal. Samtliga
dessa faktorer påverkar den totala solenergipotentialen och kan ge en vägledning för solpotentialen
av olika kvartersutformningar. Verktyget ger även
en jämförelse.
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Figur 23: Jämförelse av två olika kvartersutformningar och dess årliga solinstrålning på takytor kategoriserat
lämplighet att utnyttja solenergi.
Källa: http://www.solarplanning.org/compare_sv.php
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Goda exempel och fördjupningslitteratur
Solkarta
Det finns flera exempel på kommuner som tagit
fram solpotentialstudier eller s.k. solkartor för hela
eller delar av kommunen. Några av dessa är:
Örebro stad - www.orebro.se
Göteborg stad - www.goteborgenergi.se
Stockholm stad - www.stockholm.se
Lunds kommun - www.solkartan.se
Eskilstuna kommun - www.eskilstuna.se
Sökord: Solkarta

Riktlinjer bygglov
Eslövs Kommun
Eslövs kommun antog under våren 2014 nya riktlinjer för bygglovsbedömning av solenergianläggningar. Dokumentet heter ” Riktlinjer och avgifter för bygglov för solenergianläggningar i Eslövs
kommun” och finns tillgängligt via kommunens
hemsida eller på länken nedan. http://www.eslov.
se/download/18.70e7abc3144f42faef6800043280/
Riktlinjer_avgifter_bygglov_solenergianlaggningar_Antaget.pdf
Malmö Stad
Malmö Stad antog under 2014 riktlinjer för solenergi i arkitektur. Dokumentet heter ”Solenergi
och arkitektur” och finns tillgängligt på kommunens hemsida eller via länken nedan. http://www.
malmo.se/download/18.5bb0a05f145db1bc43d8
5e8/1401871705287/Solenergi+och+arkitektur_r%C3
%A5d+och+riktlinjer.pdf
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Några viktiga och intressanta
hemsidor att besöka
Bengt Stridhs Villablogg – En detaljerad blogg av
forskaren och eldsjälen Bengt Stridh som innehåller mycket information om solceller och det nyaste
från forskning och marknad. Adress: www.bengts.
blogg.viivilla.se
Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/
Svensk solenergiförening – branschförening
Adress: http://www.svensksolenergi.se/
Solar Region Skåne – Ideell förening som verkar för
ökad användning av solenergi i Skåne
Adress: http://www.solarregion.se/
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