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Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf 

Bränneriet i Stockholm 

Bakgrund 

Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer 

enligt gällande stadsplan. P.g.a. detta samt de nya stadgar vi antagit under 2005 så 

har styrelsen beslutat att förtydliga den existerande policyn för balkonginglasning. 

Styrelsen beslöt följande på styrelsemötet 2005.10.08: 

 

Ansökan om tillstånd för balkonginglasning 

Du som vill montera balkonginglasning ska till styrelsen inkomma med en skriftlig 

förfrågan om tillstånd att få montera balkonginglasning innan upphandling och 

montage sker. Bifogad blankett ska användas för ansökan. I ansökan skall 

preliminärt leverantörs val anges och montageritning bifogas. Notera att byggloven 

kräver vita ramar runt glasrutorna. En förutsättning för styrelsens godkännande av 

balkonginglasningen är att ett balkonginglasningsavtal upprättas mellan 

bostadsrättshavaren och föreningen. Avtalet reglerar underhålls- och montagefrågor 

mm. Avtalet skall ha undertecknats av båda parter (förening och 

bostadsrättshavaren) innan montage får påbörjas. 

 

Färg  

Fastigheterna har idag tre genomgående färger; rödbrunt (tegel), vitt - grått 

(fönsterplåtar - betong) och brunt (takplåtar). Den enda tillåtna färgen på 

metalldelarna av balkonginglasningen är den vita färg som balkongernas metalldelar 

har idag (enligt byggloven). 
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Balkonginglasningssystem 

På marknaden finns ett flertal inglasningssystem. Våra bygglov kräver att system 

med ram skall användas. Ett sådant system är t.ex. Windoors system Alfa 

www.windoor.se . System utan ram får ej användas.  

 

De balkonger som ligger överst som inte har annan b alkong eller altan ovanför  

För dessa balkonger gäller speciella regler eftersom om dessa skall inglasas måste 

man även bygga ett tak. Dessa tak utgör en stor risk i samband med vintersäsongen 

då snön kommer och då det lätt bildas is och istappar när snön smälter. Föreningen, 

och därmed du är, som fastighetsägare skyldiga att tillse att fotgängare och andra 

eller egendom inte kan skadas av nerfallande snö eller is. För att undvika detta 

måste snörasskydd monteras på dessa tak. 

 

Uppvärmning 

Balkongen får ej värmas upp genom att varm luft från lägenheten släpps ut på 

balkongen via öppen balkongdörr eller öppet fönster. Detta därför att man använder 

husets uppvärmningssystem som inte är dimensionerat för detta samt att man inte 

tar sin del av värmekostnaderna på ett rättvist sätt. Om man under annan säsong än 

vinter vill värma balkongen med el är detta tillåtet. Under vintersäsongen är det 

strängeligen förbjudet för de lägenheter som ej har betongtak över sin balkong, att 

överhuvudtaget värma upp sina balkonger på grund av de risker som uppstår i 

samband snöras, isbildning mm. Det råder ett strikt fastighetsägaransvar för 

föreningen, och därigenom du som medlem, för eventuella olyckor och skador 

skapat av nedfallande is och snö. 
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Bygglov  

Föreningen har bygglov för balkonginglasning vilka omfattar alla våra balkongtyper 

och föreningens samtliga fastigheter. Se nedan: 

Diarienummer Inglasning på alla 

våningar  

Mälteriet 1 

Rhg 69-79 

2008-03552-573 

Bränneriet 2 

Rhg 52-65 

2008-03551-573 

Bränneriet 3 

Rhg 23-51 

2008-03548-573 

 

Detta policydokument med bifogade bilder beskriver de detaljer  

som bygglovet kräver att vi följer. I övrigt gäller givetvis att entreprenören följer 

tillämpliga lagar och regler för balkonginglasning. 

Brand regler 

Viktigt är att entreprenören följer Stockholm stads anvisningar enligt bifogad 

dokument rörande brandskyddsåtgärder i samband med balkonginglasning från 

staden. 



 2009-04-13 sid 4 

 



 2009-04-13 sid 5 

Ansökan om balkonginglasning  

 

 

Lägenhetsnummer: _________________ 

 

Namn: ____________________________ 

 

Adress: Reimersholmsgatan ______     Våning: _______ 

 

 

Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: 

 

Montageritning bifogad  ____________ 

Leverantörsval  __________________________________ 

Val av balkonginglasningssystem __________________________________ 

Färgval på metall delar  Endast vit färg tillåten. 

 

Vi har tagit del av balkonginglasning reglerna och vi kommer att följa denna.  

 

 

Reimersholme 200__-___-____ 

 

 

 

Samtliga Bostadsrättshavare 

 



1

Balkonginglasningar 

Exempel över vad som är tillåtet 
och inte tillåtet.



2

Korrekt för vår vanligaste balkongtyp



3

Korrekt med markis för 
sjölägenhet



4

Korrekt montage överst, dock 
saknas snöraskydd

Snörasskydd



5

Inkorrekt val 
av balkong 
inglasnings-

system

Här har man valt ett ramlöst
Balkonginglasningssystem
vilket inte är tillåtet.


