ANVISNING

MONTERING AV SOLSAMLARE,
LUFTVÄRMEPUMPAR OCH
UTOMHUSENHETER FÖR
KYLANORDNINGAR
När solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter
för kylanordningar monteras på byggnader i enlighet med
denna anvisning, kräver åtgärden inget åtgärdstillstånd från
byggnadstillsynen. Därtill fastslås när placering av solsamlare kräver
åtgärdstillstånd. Det lönar sig att kontrollera tillståndsplikten hos
byggnadstillsynen.
TILLSTÅNDSPLIKT
Man ska alltid ha fastighetsägarens eller -innehavarens tillstånd till
montering av solsamlare, luftvärmepumpar eller utomhusenheter för
kylanordningar. Det är skäl att vid husbolaget besluta om principerna
för placeringen innan montering av anordningar som betjänar enskilda
lägenheter tillåts.
Även om åtgärden inte kräver tillstånd ska man vid byggandet iaktta
bestämmelserna i den gällande detaljplanen och bestämmelserna som
gäller det aktuella byggandet. När det gäller skyddade byggnader ska
man beakta kraven som föranleds av byggnadsskyddet.
Den som vidtar projektet ansvarar också för omständigheterna kring
konstruktionernas säkerhet och hälsosamhet samt tekniska egenskaper. Monteringen ska planeras så att den passar byggnadens karaktär
och stadsbilden.
Montering eller byggande av en solsamlare som avsevärt påverkar
stadsbilden eller omgivningen, eller som placeras på en skyddad fastighets tak, kräver vanligen åtgärdstillstånd. Byggnadstillsynen kan också
handlägga projektet med ett stadsbildsmässigt utlåtande. I samband
med handläggningen hör man vid behov de grannar inom vilkas utsikter
solsamlarna placeras. Sökanden kan själv höra grannarna eller också
kan myndigheten sköta hörandet. Även då sökanden inte behöver ansöka om tillstånd eller utlåtande ska han eller hon ändå höra grannarna
om projektet påverkar deras intressen.
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MONTERING AV SOLSAMLARE, LUFTVÄRMEPUMPAR
OCH UTOMHUSENHETER FÖR KYLANORDNINGAR

AFFÄRS-, KONTORS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
Luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar får monteras på taket på affärs-, kontors- och industribyggnader. I affärs-, kontors- och småindustrimiljöer kan man på byggnadens tak också placera
grupper av flera solsamlare.

BOSTADSHÖGHUS
I höghus får solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för
kylanordningar primärt monteras på det takfall som vetter mot gården
så att de inte stör stadsbilden. Innanför balkongräcken får luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar monteras så att de inte
kan ses utifrån.

SMÅHUS
Luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar får monteras på fasaden på småhus, par- och radhus så att de inte kan ses från
gatan. På fasaden mot gatan får utomhusenheter endast monteras på
marknivån, under den vanliga nivån för nederkanten på fönstren så att
de inte kan ses från gatan. Solsamlare placeras i mån av möjlighet på
de takfall som vetter mot gården så att de inte stör gatubilden.

Ytor som bildas av flera solsamlare
planeras som en del av kompositionen
av takytan vad gäller konstruktioner,
rörläggningar, ledningsdragningar och
färger.

ANDRA MONTERINGSBESTÄMMELSER
Vid installering av värmepumpar ska punkt 4 i byggbestämmelsesamlingens del C1 beaktas. Enligt den får medelljudnivån som beror på en
byggnads VVS- och elinstallationer eller som betjänar byggnaden utanför samma eller angränsande byggnads fönster, på balkong, gårdsplan
eller annat motsvarande ställe inom bostadsområde och andra bullerkänsliga områden vara högst 45 dB.
Kondensvattnen från luftvärmepumpar ska ledas kontrollerat till avlopp
eller balkongens regnvattensystem så att de inte orsakar fuktskador i
byggnadens konstruktioner. Luftvärmepumpar och utomhusenheter för
kylanordningar samt anknytande täckande konstruktioner, rörläggningar och ledningsdragningar ska planeras så att de passar byggnadens
karaktär och stadsbilden.

Diskret placering av en luftvärmepump
och ett enkelt skydd av anordningen
med hjälp av ett växtstöd på sockeln på
gårdsfasaden på ett småhus i Mosabacka.

Solsamlarnas yta får inte orsaka störningar eller bländning t.ex. i bostäder, arbetsplatser eller på trafikområden. Solsamlare ska alltid monteras som enhetliga och kontrollerade helheter.

Det rekommenderas att solsamlarna i ett
småhus solvärmesystem placeras på det
takfall som vetter mot gården.
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MONTERING AV SOLSAMLARE, LUFTVÄRMEPUMPAR
OCH UTOMHUSENHETER FÖR KYLANORDNINGAR

Ett skydd för luftvärmepump som
modellgodkänts för bostadsandels
laget Käpyläs fastigheter. Arkitektbyrå
Huhtiniemi Oy.
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Markanvändnings- och bygglag 122 a §
Finlands byggbestämmelsesamling (ByggBS, delarna C1 och C2)
Byggnadsordning för Helsingfors stad (HKRJ 2010, 5 § och 21 §)
Byggnadstillsynens anvisningar Åtgärdstillstånd och Stadsbilds
mässigt utlåtande

RÅDGIVNING
• Rådgivning i frågor kring reparationsbyggande och övrigt byggande,
handledning, tillståndsplikt: byggnadstillsynens serviceställe Tellinki
Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, juni 2017
Ersätter anvisningen som publicerades i oktober 2014.
(MU)
Helsingfors stad
Byggnadstillsynen
PB 2300, 00099 Helsingfors stad
Broholmsgatan 13, 00530 Helsingfors
tfn (09) 310 2611, fax (09) 310 26206
rakennusvalvonta@hel.fi
www.hel.fi/rava

Med solsamlare
avses i denna
anvisning utomhusenheter som
kopplas till ett
solenergisystem,
solvärmesamlare
och solpaneler.

