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DU KAN GÅ IGANG MED AT 
OPSÆTTE SOLCELLERNE

BYGGELOVENGREVE KOMMUNEPLANLOVENNEJ

JA

KRÆVER 
SOLCELLE/SOLFANGERANL
ÆG BYGGE-TILLADELSE?

Anlægget placeres på taget af 
rækkehuset som har skråt tag.

Ejendommen er omfattet af en 
lokalplan som fx. angiver, at der 

til udvendige bygningssider 
samt tagflader kun må 

anvendes materialer efter 
byrådets særlige godkendelse.
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FIGUR 1: Solcelleguide
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Anlægget placeres på taget af 
enfamiliehus/rækkehus som har 

skråt tag.

Ejendommen er omfattet af en 
lokalplan eller Partiel 

byplanvedtægt som fx. angiver, 
at der ikke må anvendes blanke 
og reflekterende tagmaterialer.

Ejendommen er omfattet af en 
lokalplan som fx. angiver, at tage 

skal udføres med røde 
tegltagsten

Solcelleanlægget fylder mere
end 75 % af tagfladen. Se 
billedeeksempel på bilag 1.

Send forepørgsel til 
byg@greve.dk

Solcelleanlægget fylder mindre
end 75 % af tagfladen. Se 
billedeeksempel på bilag 1.

Højde og afstandsbestemmelser i 
BR18 §177 er overholdt

Du kan gå igang med at opsætte 
dit solcelleanlæg. Efter 

opsætning skal du skrive en mail 
til bbrteam@greve.dk med 
oplysninger om anlæggets 

størrelse ( antal og m²) og ydelse 
kWp. 

Anlægget placeres på taget af
rækkehuset som har skråt tag.

til udvendige bygningssider
samt tagflader kun må 

anvendes materialer efter 
byrådets særlige godkendelse.

SSeenndd  ffoorreeppøørrggsseell  
ttiill tbyg@g@grreevvee..ddkk
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Skal jeg søge om 
byggetilladelse til at opsætte 
solcelle/solfanger-anlæg på min 
ejendom?

Anlægget placeres på taget af 
enfamiliehus/rækkehus som har 

skråt tag.

Der er ingen lokalplan eller 
tinglyste deklarationer på din 

ejendom.

Højde og afstandsbestemmelser i 
BR18 § 177 er overholdt

Du kan gå igang med at opsætte 
dit solcelleanlæg. Efter opsætning 

skal du skrive en mail til 
bbrteam@greve.dk med 
oplysninger om anlæggets 

størrelse (antal og m²) og ydelse 
kWp. 

byplanvedtægt som fx. angiver,
at der ikke må anvendes blanke 
og reflekterende tagmaterialer.

Højde og afstandsbestemmelser i 
BBRR1108 § 177  eerr  oovveerrhhoollddtt

Du kan gå igang med at opsætte 
dit solcelleanlæg, under 

forudsætning af, at anlægges 
udføres som 

aanniittrreefflleekkssbbeehhaannddlleett.. 

EEfftteerr  ooppssæættnniinngg  sskkaall  dduu  sskkrriivvee  eenn  
mmaaiill  ttiill  bbbbrrtteeaamm@g@grreevvee..ddkk  mmeedd  

ooppllyyssnniinnggeerr  oomm  aannllææggggeettss  
ssttøørrrreellssee (antal og m²) og ydelse 

kWp.

Ejendommen er omfattet af en 
bevarende lokalplan og er 
beliggende i landsbykernen

Send forepørgsel til 
byg@greve.dk

Anlægget placeres på taget af 
enfamiliehuset som har fladt 

tag.

Send ansøgning om 
byggetilladelse via 
www.bygogmiljø.dk.

Anlægget placeres på terræn.

NEJ

JA Anlægget placeres på terræn.
SSeenndd  aannssøøggnniinngg  oomm  
bbyyggggeettiillllaaddeellssee  via 
www.bygogmiljø.dk.

Anlægget placeres på en 
erhvervsbygning.

Send ansøgning om 
byggetilladelse via 
www.bygogmiljø.dk. 

FIND GREVE KOMMUNES 
LOKALPLANER PÅ 
WWW.GREVE.DK/LOKALPLANER

JA




