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Solceller og solfangere i Tynset kommune
Solenergi er et alternativ for å dekke energibehovet eller deler av
dette ved hjelp av en fornybar energikilde. Solceller har lenge blitt
brukt der en ikke har mulighet til å knytte seg til det ordinære
strømnettet. Etterhvert har en også begynt å bruke solceller og
solpanel i mer urbane strøk og i en kombinasjon med strøm fra
strømnettet. Det finnes også muligheter til å levere strøm til nettet
dersom man får en slik avtale med lokal strømleverandør. I Tynset
fins det eksempel på dette.

Solfanger gir varme
I solfangeren varmer strålingsenergi fra solen opp en veske eller en gass.
Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av rom, tappevann mm i et
vannbårent system i et bygg eller brukes i en industriell prosess.

Solceller gir elektrisitet
I solceller omvandles strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm.
Denne strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på
strømnettet.
LES MER:
Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no
www.energifakta.no
www.enova.no

Søknadsplikt
Plassering av solcellepanel/solfangere på bygg kan påvirke byggets
estetikk og utseende. I Tynset kommune fritar vi for søknadsplikt for
solceller eller solfanger som er godt integrert i fasaden.
Selv om solceller eller solfanger er godt integrert i fasaden kan det likevel
oppstå tilfeller der de blir søknadspliktige. Disse er:
· Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter
· Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner
· Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og
kulturminner
· Der reguleringsplan og kommuneplan gir egne regler.
Større frittstående anlegg vil være søknadspliktige.
Søknad om fasadeendring for solcelleanlegg er fritatt fra behandlingsgebyr
I likhet med andre tiltak som er unntatt søknadsplikt er tiltakshaver sjøl
ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som ellers følger av
bestemmelser gitt eller i medhold av plan og bygningsloven.
Vi anbefaler at man kontakter kommunens enhet for byggesak for å
avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Ta helst med bilder/
tegninger. Det kan sendes inn en forespørsel direkte til byggesaksenheten.
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Eksempel på solceller og solfangere som er
integrert i fasaden

Eksempel på solceller og solfangere som ikke
er integrert i fasaden

