
Informationsmöte
INGLASNING AV BALKONGER OCH BYGGNATION AV UTERUM.



Agenda för kvällens möte

Punkt på årsstämmans dagordning 
gällande utträde ur HSB Östergötland

 Information om förarbete gällande 
inglasning/utbyggnad av uterum och 
balkonger



Inglasning och utbyggnad

 Föreningen har från sommaren 2019 arbetat med att ta 
fram handlingar för områdets samtliga lägenheter.

 I det generella bygglovet har följande saker beaktats:
 Detaljplan - tillkommande byggbar yta och prickmark
 Brandskydd – skapandet av ny brandcell
 Utseende - områdets ursprungliga utformning, färgsättning och 

uttryck
 Påverkan på närmiljön och grannarna



Situationsplan hus 1-7 Tranbärsvägen



Situationsplan hus 8-14 Blåeldsvägen



Situationsplan Hus 15-19 Blåeldsvägen



Vad är prickmark?
 Ursprunglig skrivning i PBL: Med bestämmelser om prickmark kan 

kommunen reglera att marken inte får förses med byggnad inom ett 
egenskapsområde. Det innebär att byggnader varken får byggas 
på eller flyttas till områden som omfattas av prickmark. Prickmark
sträcker sig såväl nedåt som uppåt från markytan vilket innebär att 
även underjordiska byggnader och byggnadsdelar som inte vidrör 
markytan är otillåtna. Det kan exempelvis handla om att balkonger 
som kragar ut över prickmark strider mot prickmarksbestämmelsen.

 Tillkom i PBL från 2010: Bestämmelser om prickmark reglerar endast 
att marken inte får förses med byggnader. Andra anläggningar än 
byggnader exempelvis parkeringsplatser, lekplatser, pooler, murar 
och staket får uppföras på marken. Även fristående skyltar och 
ljusanordningar är tillåtna på prickmark.



Vad säger kommunen?

Byggbar yta för Tranbärsvägen 600 kvm och för Blåeldsvägen -700kvm
I bygglovskontorets utlåtande från en 30 mars skriver kommunen efter 
att diskussionen om överskriden bruttoarea diskuterats  i en annan Brf i 
Linköping:
”Gällande din tidigare fråga för Norrberga 1:304 och 1:305, som 
visserligen inte har byggrätten satt till våningsyta utan bruttoarea, så 
ser vi att även denna plan medger liknande bedömning. Vi kommer 
därför att vara positiva till inglasade balkonger och uterum under 
befintliga skärmtak även för de fastigheterna, om du kunde vara snäll 
och meddela denna förening detta. De åtgärder som placeras på 
punktprickad mark måste dock ändå prövas som avvikelser och en 
prövning får visa om avvikelsen gällande placering går att godkänna.”



Brandskydd- - åtgärder vid inglasning
 Vid inglasning skall balkonger och uterum enligt BBR avgränsas E 30 mot intill-

och ovanförliggande balkonger. Avgränsningen skall göras tät mot tak, fasad 
och balkongplatta så att inte rök eller sticklågor kan passera avskiljningen. 

 - Träplank som avskiljning kan accepteras som E 30-avskiljning om det är utfört 
tätt och tätat mot fasad och tak/ovanförliggande balkong. 20 mm träpanel på 
var sida bedöms motsvara lägst klass E 30. Befintligt plank kan också förstärkas 
med t.ex fibercementskivor om det inte uppfyller ovanstående. 

 - Horisontell avgränsning mellan uterum och balkong kan utgöras av korrigerad 
plåt i kombination med regelstomme och trall. Plåt skall vara av stål och får inte 
utgöras av aluminium. Plåt skall vara fullskruvad i balkongernas regelstomme 
och utförs tät mot fasad. 

 - Utstickande plasttak på altan bedöms accepteras då BBR inte ställer krav om 
motsvarande lägre beläget tak för inglasning av uterum. 

 - Takfot utförd luftad bedöms inte påverkas av inglasning av balkong så att krav 
om tät takfot enligt BBR tillkommer. Det rekommenderas dock att takfot skall 
vara tät eller försedd med brandstopp om vind utgör annan brandcell än 
underliggande lägenhet. 

 - Golv i trallvirke samt tak i plast accepteras som ytskikt för balkongerna. 



Brandcellsgränser på ritning



Utformning och påverkan enkelbalkong



Utformning och påverkan dubbelbalkong



Är det bara att bygga nu då?

 Det generella bygglovet som godkänts av kommunen 3 februari 
2020 tillsammans med de handlingarna som tagits fram av styrelsen 
är tillsammans grunden för att ni på egen hand kan söka bygglov 
för det som ni vill utföra utan att behöva komplettera med mera 
ritningar. Handlingarna kommer att finna tillgängliga såväl digitalt 
som i pappersform.

 Det generella bygglovet ger tydliga besked om vad som får 
uppföras. Utformning, färgsättning och brandskyddsförstärkningar 
kommer att synas av medlem utsedd av styrelsen och avvikelser 
rapporteras. 

 Godkänt bygglov från kommunen med startbesked ska uppvisas för 
vicevärd innan byggnation påbörjas.



Avtal om upplåtelse av nyttjanderätt

 För de lägenheter som väljer att bygga uterum eller glasa in sin balkong 
gäller totalt underhållsansvar och återställandeskyldighet. 

 Vad betyder det?
 I händelse av underhållsåtgärd på föreningens egendom, dvs. fastigheten, 

har föreningen inget ansvar i att återställa en på bostadsrättshavarens 
initiativ uppförd tillbyggnad.

 Om bostadsrättshavaren avviker från utformning från generellt bygglov, 
brister i sitt underhåll av tillbyggnaden eller utsätter annan för fara 
(exempelvis om glaspartier riskerar att trilla ut på grund av felaktig 
dimensionering av stommen) kan föreningen på bostadsrättshavarens 
bekostnad återställa uteplatsen i ursprungligt skick.

 Gemensam syn efter genomförd byggåtgärd görs av representant från 
styrelsen, bostadsrättshavare och utförare (om annan än 
bostadsrättshavaren) för att tillse att utbyggnad skett i enlighet med avtal 
och bygglov.



Så hur går jag vidare nu då?

 Ta reda på vad som gäller inom ramen för din hemförsäkring om 
vad det innebär att du uppför en tillbyggnad som du är ansvarig 
för. Dels kopplat till skada på densamma, men också utifrån 
ansvarsförsäkring om någon skulle komma till skada på grund av 
skäl som nämnts ovan.

 Förbereda rätt handlingar som ska gå in till byggnadskontoret. 
Antingen gör du ansökan via deras e-tjänst eller via pdf-dokument
som finns att ladda ner på kommunens hemsida.

 Avtal om upplåtelse av nyttjanderätt kommer att finnas klara för 
påskrift inom kort. De som har för avsikt att sätta igång med projekt 
under sommaren kommer att prioriteras, men alla 
bostadsrättshavare kommer att skriva på avtal under året. Avtalet 
kommer att utformas i två varianter. En för de som redan har gjort 
förändringar och en variant för nybyggnation. 
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