
 

 

   1 (1) 

 

Checklista – inför ansökan för inglasning av balkong/er 

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. Kartan finner du här: 
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/kartor/webbkarta/  

På situationsplanen ska du: 

• Markera aktuell del av byggnaden som ska ändras.  

Planritning(ar) i skala 1:100 
På planritningarna ska du redovisa: 

• Balkongens våningsplan med rumsfunktioner.  
• Balkongens utvändiga mått. 

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

• Husets fasader från samtliga berörda väderstreck. 
• Markera och rita in åtgärden på balkonger och fasader som påverkas av inglasningen.  

Detaljritning i skala 1:20/1:50 
Redovisa tekniska lösningar och balkongens detaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket 
utvändigt så som mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner på föreslagen inglasning, 
exempelvis i ett produktblad. 

Förslag till kontrollplan (I vissa fall, som exempelvis inglasning av fler än enstaka balkonger på 
flerbostadshus, krävs kontrollansvarig och då lämnas kontrollplanen inför samrådet). 

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

På kommunens hemsida finns det några exempel på kontrollplaner som du kan använda som 
vägledning när du gör din egen kontrollplan: www.sodertalje.se/mallar-och-checklistor  

Material- och kulörbeskrivning 
Beskrivning av utvändiga material och kulörer med uppgift om färgtyp. 
 ....................................................................................................................................................................  
 

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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