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VILLKOR FÖR RENOVERING – GODKÄNNANDE 

Styrelsen måste godkänna 

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet eller lokal, måste du 

anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. 

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra 

bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet 

att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. 

Vad är väsentliga ändringar? 

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som 

avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. 

Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en 

vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in 

säkra uppgifter via byggnadsnämnden. 

Viktigt att veta 

• Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhets- eller lokalinnehavare. 

Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. 

• För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i 

våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och 

anvisningar för vattensäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll 

(GVK). 

• Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig 

elektriker. Ska du göra en ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, 

elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och 

godkännas av föreningens styrelse. 

• Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften 

utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande. 

• Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av 

ventilation. 

• Det är du som lägenhets- eller lokalinnehavareinnehavare som ansvarar för att 

ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum, 

miljöhus eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen som 

trapphus, källargångar, vind och gård. 

• Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i 

portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på 

kvällar eller nätter. Eventuella högljudda ingrepp som t.ex bilning av badrums-

golv eller längre borrande/slipande ska ske mellan 07–18 helgfri måndag – 

fredag, och ska så långt möjligt undvikas på helger. 

 

 
På nästa sida finns blankett för 
begäran om tillstånd för ändring. 
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR 

LÄGENHETSRENOVERING 

Namn/lgh ägare: Adress: 

Kontakt tfn: Lgh/Lokal nr (136-xxx): 

Typ av renovering, (t ex kök, badrum, mm). Beskriv kort omfattningen och bifoga en ritning eller 
skiss med din ansökan. Bifoga alla kvalitetsdokument, certifikat och försäkringsintyg mm för den 
entreprenör som kommer att utföra arbetet. 
 
 
 
 
 

Kommer renoveringen att innebära att befintligt 
VVS-system flyttas eller kopplas om? Sätt ett 
kryss i svarsrutan. 
OBS! Läs villkoren på föregående sida ”Villkor 
för renovering – Godkännande” 

 
Ja 

 
Nej 

Företag (ett eller flera) som du ska anlita för renoveringsarbetet. 
 
Namn:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Org nr:………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Om VVS-arbete ska utföras måste våtrums-behörighet enligt Byggkeramikrådets 
Branschregler för våtrum (BBV) bifogas med ansökan (se villkoren i bifogade ”Villkor för 
renovering – Godkännande” 

• Kvalitetscertifikat, om certifierade, ska bifogas med ansökan 

• Försäkringscertifikat som täcker det arbete som ska utföras 

Beräknat tidsschema för renovering? 
OBS! Se villkoren angående besiktning av utfört 
VVS-arbete 

 
Från…………………..     Till……………………… 

Jag accepterar de bifogade villkoren. 
 
Ansökandens signatur:…………………………………………………….       Datum:……………………. 

 
Ansökan                 Godkänns                                Avslås 
 

Datum:……………………………………………... 
 
Ev. kommentar:………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………… 
Underskrift Brf Åsunden i Malmö, Styrelseansvarig 

 


