
Brf BEDA     2021-03-17 

 
 

Regler för förändring i lägenhet 
 
Vi vet att många medlemmar vill renovera och förädla sina lägenheter. Renovering av 
våtrum eller kök innebär dock en del utmaningar för dig som bostadsrättsinnehavare. 

Därför har vi, som ett stöd till dig som bostadsrättsinnehavare, tagit fram riktlinjer för 

hur dessa arbeten skall utföras. Dessa riktlinjer ligger även till grund för att uppfylla 

försäkringsbolagens och berörda myndigheters villkor och krav. 

 

Du har som bostadsrättshavare rätt att göra förändringar i din lägenhet. Vissa enklare 

åtgärder kräver inte styrelsens godkännande. Vissa särskilda åtgärder får dock enligt 

föreningens stadgar (42 §) endast göras med styrelsens tillstånd. Nedan ser du vilka 

åtgärder som kräver tillstånd eller inte. 

 

Bostadsrättsinnehavaren måste ha skriftligt tillstånd från styrelsen för att 
utföra åtgärder som innefattar: 

● Ingrepp i bärande konstruktioner 

● Förändring i lägenhetens planlösning 

● Ingrepp i värme och radiatorsystem 

● Ingrepp i gasledningar. Behöriga gasinstallatörer listas här: 

www.energigas.se/utbildning-behorighet/hitta-behoriga-

personer/gasinstallationsforetag/  

● Ingrepp och/eller ändring av befintliga ledningar för avlopp och vatten 

● Ingrepp eller ändring av ventilationskanaler eller ventilationsdon 

● Ingrepp i undercentral/säkringsskåp. Med ingrepp avses ej underhåll och reparationer. 

● Annan väsentlig förändring av lägenheten (t ex åtgärd som kräver bygglov eller 

bygganmälan). Bygglov söks av bostadsrättsföreningen, inte av enskild 

bostadsrättsinnehavare. 

 

Ovanstående ingrepp ska alltid utföras på fackmässigt sätt av en fackman. Ansökan görs 

på separat blankett. Tänk på att föreningen har rätt att, på bostadsrättsinnehavarens 

bekostnad, avhjälpa brister som bostadsrättsinnehavaren eller någon för dennes räkning 

har åstadkommit. 

 

Bostadsrättsinnehavaren får utan styrelsens tillstånd renovera de delar som ligger inom 

bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet såsom: 

● Ytskikt på golv, väggar och tak i lägenheten 

● Köksinventarier, såsom byte köksskåp, skåpinredning och garderober 

● Inredning, kranar och vitvaror i kök, WC och badrum 

● Byte av badrumsporslin, kranar och installation av tvättmaskin 

● Enkla elarbeten, som man får göra själv enligt Elsäkerhetsverket 

www.elsakerhetsverket.se , t ex byte av vägguttag/strömbrytare. 

Elarbeten som inte är att anse som enkla ska utföras av behörig fackman. Fackmannen 

ska ha erforderlig behörighet för den aktuella åtgärden. 
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Bostadsrättsinnehavarens ansvar 

Inför förändringar i lägenheten behöver bostadsrättsinnehavaren inte inkomma med 

intyg på att lägenheten och fastigheten inte kommer att påverkas negativt (t ex gällande 

bärande vägg, luftkanaler, elstammar etc). I gengäld innebär en underskriven ansökan 

om förändring av lägenhet, att bostadsrättsinnehavaren själv tar ansvar för att arbetet 

inte på något sätt förstör funktion eller utformning av lägenhet eller fastighet. Vid 

underlåtenhet och/eller eventuell uppkommen skada är bostadsrättsinnehavaren skyldig 

att bekosta reparation och/eller återställelse. Bostadsrättsinnehavaren kan lämpligen 

tillgodose detta krav och därtill få försäkringsskydd genom att anlita byggnadstekniker, 

behörig elektriker eller annan lämplig fackman, som omfattas av försäkringsbrev. 

 

Ansökan 

Ansökan ska göras skriftligen till styrelsen. Godkännande från styrelsen ska erhållas 

innan arbetet får påbörjas. Ansökan görs genom att fylla i ”Ansökan om förändring i 

lägenhet”. Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att ansökan ska vara komplett och 

kunna behandlas. 

 

Utförande 

1. Vid badrumsrenoveringar krävs att arbetet utförs enligt de regler som 

branschföretagen arbetat fram för Säkra Våtrum för att din bostadsrättsförsäkring ska 

gälla. I annat fall blir du personligen ersättningsskyldig till föreningen vid ett eventuellt 

läckage. Använd därför enbart auktoriserade entreprenörer och se till att dessa 

dokumenterar arbetet väl under utförandets gång. Se gärna www.gvk.se/branschregler  

2. Om elavbrott och/eller andra skador inträffar som medför extra kostnader för 

föreningen ska dessa ersättas av bostadsrättsinnehavaren. 

3. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella 

investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de har ett 

direkt samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbete. 

4. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tillse att städning utförs efter varje avslutad 

arbetsdag, både i och utanför fastigheten. Hissen ska skyddas genom att den invändigt 

täcks med hissfiltar som ligger i tvättstugan. Golv täcks med kartong eller liknande. 

Vikdörrar och annat som smutsas ner torkas av och hissfiltarna tas ner efter varje 

avslutad arbetsdag. 

 

Att mellanlagra skräp i trapphuset eller på baksidan är inte tillåtet. Vill man ställa 

skräpet i BigBags på framsidan måste man söka polistillstånd och vänta på 

godkännande av Stockholm stad som avgör om användandet av ytan är lämplig. Mer 

info hittar du här: https://tillstand.stockholm/sa-soker-du-polistillstand-for-att-anvanda-

offentlig-plats/#step-1.” 
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