
Solceller og kulturminnevern 
i Stavanger kommune
Grønn frokost 12.9. 2019 Hanne Windsholt, byantikvar

Muligheter og begrensninger
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Dagens tema:

Hvordan få solceller 
til å passe inn...
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...selv i Gamle Stavanger?



Er solceller riktig valg alle steder?
I tilfelle: under hvilke forutsetninger
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Gjeldende regler i Stavanger
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Utenfor trehusbyen
(med unntak av verneområder og enhetlig utbygde områder):

Her kan man normalt montere solceller 

uten byggesøknad

Dette gjelder størsteparten av byen!
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Innenfor trehusbyen,

+ i verneområder og enhetlig utbygde områder

Solcellepaneler på bygninger krever byggesøknad
Men: Vi har ikke noe totalforbud



Hva er (spesielt med) trehusbyen?
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Trehusbyen i øyenhøyde
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Retningslinjene for trehusbyen

nevner tak spesielt. 

Taket er en viktig fasade!

Både takvinduer, takterrasser og 

taktekkingsmaterialer 

har stått på agendaen i en årrekke.

Vi ser bruk av solceller i den sammenheng.



Problemstillingen kort forklart
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Taket kan utgjøre en 

essensiell del av det 

arkitektoniske uttrykket
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Strand kirke
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En kirke er ofte en 

enslig svale 

i landskapet
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Hvert hus i trehusbyen er en brikke i en større helhet og et gatemiljø



Enhetlig utbygde områder utenfor 
trehusbyen
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Hvor finnes mulighetene?
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Solceller kan monteres de fleste steder i 

Stavanger kommune uten søknad

Innenfor trehusbyen + i alle verneområder + 

enhetlig utbygde områder skal det søkes om 

fasadeendring.

Solceller vil normalt tillates i trehusbyen, 

og evt. også i verneområder

- på takflater som vender bort fra offentlig 

gate og er lite synlige fra nabogater

- på nybygg som ikke inngår som én i en 

enhetlig rekke av eldre bebyggelse

- på mange typer uthus, garasjer og andre 

(nyere) småbygninger

- som frittstående elementer i hagene
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Mulighetene er allerede mange, 

og teknologiutviklingen gir oss stadig 

nye og mer diskrete løsninger. 

Slik kan solceller bli et godt alternativ 

stadig flere steder. 


