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Checklista – inför ansökan för uppsättning av skylt 

Ansökan 
Ansökan lämnas in via e-ansökan: https://bygg.sodertalje.se/SOD-BYGG-PBL  

Situationsplan i skala 1:400 (vid skylt på fasad) 
Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell webbkarta. Kartan finner du här: 
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/kartor/webbkarta/   

På situationsplanen ska du: 

• Markera på vilken fasad du ska placera skylten/skyltarna. 

Situationsplan i skala 1:400 (vid markskylt) 
Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell nybyggnadskarta (tillbyggnad). Den får inte vara äldre 
än två år och spalten på höger sida ska vara kvar. Nybyggnadskartan beställer du via e-tjänst: 
https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/17 

 På situationsplanen ska du: 

• Markera var på fastigheten du ska placera skylten/skyltarna.  
• Markera avståndet till fastighetsgränsen med minst två mått, det vill säga från två olika punkter 

så att placeringen fixeras. 

Fasadritning/fotomontage i skala 1:100  
Fasadritningen ska vara måttsatt och tydligt visa förhållande till eventuella grannfastigheter och befintliga 
skyltar.  Ange materialval och kulör. 

Detaljritning i skala 1:20 eller 1:50 
Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket 
utvändigt så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, belysning och infästningar i bärande 
konstruktioner m.m. 

Förslag till kontrollplan 
• Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som ska utföras för att projektet ska uppfylla kraven i 

plan- och bygglagen. 
• Kontrollplanen ska beskriva kontroller av skyltens/ ljusanordningens höjd över gata och 

infästningar och innehålla en brandskyddsdokumentation om ansökan avser en vepa. 

Se exempel på kommunens hemsida:  
http://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/bygglov/mallar-och-checklistor/  

 ....................................................................................................................................................................  
 

Skicka handlingarna till oss 
 
Skicka handlingarna till oss via kommunens E-tjänst: https://bygg.sodertalje.se/SOD-BYGG-PBL 
 
Du har också möjlighet att skicka handlingarna digitalt till: bygglov@sodertalje.se. 
 
Se också till att du har en digital brevlåda för myndighetspost (t.ex. Min myndighetspost eller Kivra) så 
att du kan ta emot meddelanden via e-tjänsten. Läs mer på www.minmyndighetspost.se/ eller kivra.se  
 
Under handläggningen kan vi komma att begära ytterligare handlingar. 
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