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Checklista – inför ansökan för tilläggsisolering av en- och två 
bostadshus  

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

Situationsplan i skala 1:400 
Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell webbkarta. Mer om kartan finns på kommunens 
hemsida: www.sodertalje.se/bo-och-bygga/kartor/webbkarta/ 

På situationsplanen ska du: 

• Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att tilläggsisolera. 

Fasadritningar i skala 1:100  
På fasadritningarna ska du redovisa: 

• Byggnadens fasader från samtliga berörda väderstreck. 
• Alla fasader som påverkas av tilläggsisoleringen. 
• Fasadmaterial och kulör. 

Material- och kulörbeskrivning 
Redovisa fasadens/takets nuvarande material och kulör samt framtida material och val av kulör. Skicka 
med kulör och materialprover. 

Fotografier  
Fotografier av husets samtliga fasader ska skickas in. Samtliga foton ska tydligt visa byggnadens 
befintliga skick både kulör och material. 

Detaljritning/sektionsritning i skala 1:20, vid tilläggsisolering 
Detaljritningen ska visa hur tilläggsisoleringen är uppbyggd och hur den ansluter mot byggnaden, 
takutsprång, fönster, entrédörrar, sockel, balkonger och eventuella utsmyckningar.  

Förslag till kontrollplan  
(i vissa fall krävs kontrollansvarig och då lämnas kontrollplanen och konstruktionsritning inför samrådet) 

• Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som ska utföras för att projektet ska uppfylla kraven i 
plan- och bygglagen. 

 
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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