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Riktlinjer renovering/ombyggnad  

 

Som bostadsrättsinnehavare kan du göra en hel del ombyggnationer i din lägenhet. Men det 
finns några saker du inte får göra utan tillstånd. Och det är naturligtvis alltid bra att informera 
om dina planer. 

 

Allmänna riktlinjer  

• Lägenheten får byggas om på ett sådant sätt att inte konstruktionen påverkas, det 
innebär att bärande samt även stabiliserande delar ej får förändras, om inte dessa 
delar ersätts av nya konstruktioner. 
 

• Ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att ett återställande till originalutförande är 
möjligt. 
 

• Det åligger lägenhetsinnehavaren att kontroller att föreslagen ombyggnad 
konstruktionsmässigt går att utföra, inte strider mot några myndighetskrav, samt att 
förändringar följer rådande lagar och normer.  
 

• Innehavaren bär fullt ansvar för de ändringar som görs. 
 

• Lägenhetsinnehavaren skall inför styrelsen skriftligen redovisa att de förändringar som 
skall utföras inte påverkar huset negativt, konstruktion, ventilation mm.  
 
 

• Föreningen godtar bara att, auktoriserad konsult (arkitekt, konstruktör mm.), 
entreprenör (byggare) med F-skattsedel, försäkring och konsultansvar, får användas i 
de fall renoveringen kräver det se under rubriken: Auktoriserade entreprenörer. 
 

• Fasaden får ej förändras, ändring av fönster balkongdörr eller Lgh-dörrar får ej ske. Lgh-
dörr kan byttas ut mot tex. säkerhetsdörr, om den nya dörren till utseende och material 
motsvarar originaldörren.  
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• Husets ventilationssystem är idag av så kallad självdrag. Detta får ej förändras. Någon 

form av mekanisk ventilation får ej installeras, vare sig i kök, badrum eller t. ex garderob, 
skafferi.  
 

• Tilluften kommer idag via ventiler under fönstren samt genom att dörrar och fönster ej 
är helt täta. Frånluften går ut via ventil i badrum, kök och ev. öppenspis. Skulle mekanisk 
frånluftsfläkt installeras slås lägenhetens och resten av husets ventilations-system ut. Ett 
undertryck skapas och de kanaler som idag fungerar som frånluft skulle suga in den luft 
som kommer från omkringliggande kanaler, från bl. a övriga lägenheters; kök (köksos) 
och öppnaspisar (sot).  
 

• Befintliga ventiler får ej sättas igen. Badrum och kök skall ha egen ventilation. 
Köksventilationen är rensningspliktig, utföres av sotare, och skall vid förändring utföras 
så att detta är möjligt. 
 

• I kök får endast så kallad kolfilterfläkt installeras. 
 

• Förändringar av bef. vatten, avlopp, avloppsluftningar, rör, gasledningar, golvbrunnar, 
ventilationskanaler mm. inom lägenheten kan göras om detta inte påverkar 
omkringliggande utrymmen, lägenhet och vind, ovan och under. Alla förändringar och 
sidodragningar skall utföras inom lägenhetens begränsningar. 
 

• Samtliga golv i våtutrymmen (wc/bad) skall utföras med erforderligt fall mot golvbrunn. 
Bakfall får ej förekomma. Regler i Föreskrifter Säker Vatten skall följas. 

• Branschens regler för tätskikt i våtrum skall gälla. 
Säker vatteninstallation, BBV/BKR Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, 
GVK, Golvbranschens våtrumskontroll 
 

• Schakt skall förses med skvallerrör (läckageindikering) se ”BBV/BKR Säker 
Vatteninstallation”. 
 

• Vid ombyggnad får inte ljudreduktionen mellan lägenheterna försämras 
Ljudmässigt kan ändring av befintliga golv eller borttagandet av befintliga ytskikt 
påverka ljudreduktionen mellan lägenheterna. Detta gäller både stegljud (ljud direkt 
mot golvat, steg, dammsugare mm.) och luftljud (tal musik Tv mm.)  
Det är lägenhetsinnehavaren skyldighet att kontrollera detta med ev. ljudmätning. 

 

Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd är: 

• Ingrepp i bärande konstruktion kräver bygglov 

• Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, kan kräva 
bygglov beroende på utförande. 

• Ändring av värmesystem  

• Ansluta större elinstallationer 

• Stamdragningar  

• Flytta radiatorer 
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• Ändring av planritning. Exp. byte av rumsfunktion, t.ex. ändra kök till sovrum och vise 
versa.   

• Tillstånd för och placering av t ex Big Bags. Dessa bör transporteras bort så snart det är 
möjligt. 

•  Sammanslagning av lägenheter eller delning av en större lägenheter till flera mindre. 

•  Annan väsentlig förändring 

 

Sammanslagning/uppdelning av lägenheter 

Vid sammanslagning av lägenhet får inte stammar och avlopp tas bort, dock täckas. 
Lägenheterna skall vid ev. uppdelning kunna fungera som självständiga enheter/lägenheter 
med kök, badrum, toalett, värme(element) och tillgång till internet/telesystem/ledningar.  

Sammanslagen lägenhet kommer i framtiden att ha den äldre elmätningen(separata 
elmätare)detta innebär att om el skall dras om i sammanslagen lägenhet skall det utföras efter 
den gamla planlösningen, så att lägenheten i framtiden går att dela på. 

 

Bygganmälan eller bygglov 

Bygganmälan krävs för all flytt/indragning av VVS. 
Även om flytt/indragning sker i samma rum (Kök, 
badrum, toalett). Bygganmälan krävs också vid 
påverkan/rivning av bärande väggar. En 
bygganmälan skall skickas in till Byggnadskontoret, 
sedan avgör Byggnadskontoret om det behövs 
ytterligare dokumentation/ bygglov/ 
ventilationsmätningar etc.  

 

 

El 

Elarbeten får endast utföras av behörig elektriker 
med svensk allmän behörighet för starkström.   
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Nedtagning eller flytt av väggar  

Bärandeväggar 
Om osäkerhet finns om en vägg är bärande 
eller inte, kontakta konstruktör/byggkonsult 
och få ett skriftligt utlåtande. Är väggen 
bärande måste ett skriftligt utlåtande om hur 
rivningen/öppningen skall gå till samt visa att 
det inte kommer påverka fastighetens 
bärighet. Utlåtandet betalar medlemmen.   

Lättväggar 
Lättväggar, nya väggar, får demonteras, 
rivas eller flyttas utom i de fall då det finns 

kablar och installationer som betjänar andra lägenheter. Äldre tunna väggar, som inte är 
bärande kan vara stomstabiliserande, äldre tunna väggar där man vill ta upp nya eller större 
öppningar kan kräva förstärkningar/avväxlingar, det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att 
kontrollera och dokumentera detta. 

 

Våtrum  

Rummet måste ha ventilation, om duschutrymme byggs in 
med väggar till tak måste duschen ha ventilation. Ingen 
mekanisk frånluft får installeras, alltså ingen fläkt. 
 
Vid badrumsrenovering behöver du inte alltid styrelsens 
tillstånd men rådgör gärna med styrelsen gällande 
vattenledningar och golvbrunnar. Arbetet ska utföras 
fackmannamässigt av en person som har de behörigheter 
som krävs för att renovera ett badrum.  
Detta gäller också vid installation av golvvärme. Ändring av 
detta kan inverka på nästa lägenhets värme. Radiator får 
heller inte tas bort utan att överkoppling sker av rören så att 
slingan fortsätter att fungera. Eluppvärmd handdukstork får 
kopplas in av behörig fackman. Byte av golvbrunn ska göras 
vid renovering då byte av golvbeklädnad sker. Det är absolut 
förbjudet att spola ner rester av bruk och fix i golvbrunn eller 
toalett.  

Planeras bilning i golv ska detta dokumenteras och bevisas att man ej påverkar bjälklagets 
bärande funktion. Befintliga konstruktionsritningar ska tas fram och relationsritningar på nya 
stamdragningar ska redovisas. Entreprenörer som renoverar fuktspärrar ska ha minst behörighet 
för utförande av arbeten enligt PERs Branschregler för vattentäta väggbeklädnader och 
golvbeläggningar i våtutrymmen. De ska kunna lämna kvalitetsdokument med 10 års 
garantitid på genomfört arbete, samt ”Intyg om säker vatteninstallation”. Entreprenören ska 
ha nödvändiga försäkringar.  

Efter genomförda arbeten med vatten, avlopp och tätskikt ska kopia på kvalitetsdokument 
med 10 års garanti på genomfört arbete samt ”Intyg om säker vatteninstallation” lämnas till 
styrelsen.  
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Kök 

Ventilation 
Kök måste ha ventilation, rensningspliktig 
imkanal. Köksfläkt får inte anslutas till 
kökskanalen. Endast kolfilterfläktar får 
användas. Ingen mekanisk frånluft är tillåtna.  
 
Gas 
Om gasen inte skall användas måste dock 
ledningar och ventiler finnas kvar, ledningarna 
går vidare till övriga lägenheter och stängda 
ventiler skall vara åtkomliga för inspektion mm.  
 
Avlopp 
Ledningar får inte flyttas för långt eller förlängas så att det påverkar avloppets luftning. 
Om man flyttar diskhon eller diskmaskin för långt från avloppet kan det innebära att det kan 
skapas baksug som låter och tar med sig lukt från avloppstammen. En avloppstam måste ha 
en luftning genom taket annars skapas det vakuum när man häller ut vattnet, då kommer 
luften upp och det luktar illa. Det är därför avloppsstammarna går upp genom vinden ut på 
taket. 
 

Vattensäkring 
Nya underskåp måste vattensäkras i skåpet under diskho, liksom kyl/frys, diskmaskin samt ev. 
tvättmaskin.  Rör i kök och badrum får ej fällas in i vägg 

El 
se under rubriken EL ovan 

  

Auktoriserade entreprenörer  

När det gäller renovering som innefattar vatten, 
avlopp, gas, el, plattsättning, borttagning av 
bärande vägg, ska behörig/certifierad konsult 
anlitas. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet 
att se till att arbeten utförs på ett fackmannamässigt 
sätt.   

•  Uppgifter om samtliga entreprenörer/ 
underentreprenörer som skall utföra arbetena. 
Namn, adress, organisationsnummer samt telefon till 
projektansvarig skall framgå.  

•  Kopia av skriftligt avtal med entreprenör. Av avtalet skall framgå att entreprenören är 
godkänd för F-skatt, har ansvarsförsäkring, att samtliga elektriker, plattsättare, VVS-
installatörer är behöriga på respektive område. Bifoga kopia av försäkringsbrev.  

•  Tidsplan för projektet, av denna skall förutom arbetenas längd även framgå under vilka 
dagar/veckor som övriga boende kan komma att beröras av arbetena i form av oljud, 
avstängt vatten eller el.  

•  Föreningen kräver även att arbeten som kräver godkännande skall slutbesiktigas av 
besiktningsman.  



Bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 
 
 

 
Sida 6 av 7 

Brf Ahlviken 5,7 
Riktlinjer vid renovering 

Efter att arbetet är slutfört skall styrelsen i förekommande fall få en kopia av entreprenörens 
försäkringsbrev.  

 

Arbetstider 

Störande arbeten (t.ex. borrning och bilning) får utföras på vardagar (ej lördag) mellan 08.00 - 
16.00  För övrig renovering gäller vardagar 8 – 20 och lördagar 9 ‐ 17. Inga störande arbeten 
får utföras på söndagar eller helgdagar.  

 

Kontroll och besiktning  

Styrelsens förbehåller sig rätten att kontrollera pågående arbeten samt utföra besiktning av 
genomförda renoveringar. 

 

Återställning  

Om en bostadsrättshavare genomför väsentliga förändringar utan föreningens samtycke, kan 
denne bli skyldig att återställa lägenhetens skick på egen bekostnad. I vissa fall kan föreningen 
själva se till att lägenheten återställs på bostadsrättshavarens bekostnad.  

 

Byggavfall och byggmaterial 

Byggavfallet ska tas om hand och transporteras bort utav bostadsrättshavaren. Byggavfall får 
inte placeras utanför fastighetens entréer eller i trädgårdarna. Byggavfall eller byggmaterial 
får inte förvaras eller lämnas någonstans i fastigheten t.ex. på vindarna eller dylikt.  

 

Allmänna instruktioner:  

• Meddela dina närmsta grannar i god tid  

• Sätt upp en tidplan i trapphuset med kontaktuppgifter till dig som medlem samt till 
entreprenörer som arbetar i huset.  

• Om el/vatten skall stängas av så får detta ske endast vardagar mellan 09.00-16.00.  

 • Meddelande om vatten- eller elavstängning skall meddelas minst 7 dagar innan 
avstängningen sker.  

• Renoverande medlem ansvarar för egen sophantering.  

• Vid transport av material som kan skada trapphus skall skyddande papp eller plast sättas 
upp i dessa utrymmen. Om skada i allmänna utrymmen t.ex. trapphus uppstår är det 
medlems skyldighet att anmäla detta och tillsammans med styrelsen besluta om hur skadan 
skall åtgärdas.  

• Eftersom renoveringar oftast medför kraftig nedsmutsning av trapphus etc. önskar vi att 
renoverande medlem ser till att dessa städas minst en gång per vecka eller oftare vid 
behov. 
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• Entrédörren får inte stå öppen utan att någon bevakar entrén (detta för att inga obehöriga 
ska komma in i fastigheten). 

• Hantverkarna skall parkera sina bilar på ryggåsgatan eller på din ev. parkering på 
grusgården. Vid lastning och lossning kan de ställa sig framför 7:ans trappa på grusgården, 
detta avser alltså just vid lastning och lossning inte annars.  

Handlingar till styrelsen 

• En skriftlig ansökan där de planerade arbetena beskrivs 
• En Relationsritning 
• Planerade nya ritningar 
• Uppgift om vem som skall utföra arbetena se punkten; Auktoriserade entreprenörer  
• Ev. garantitid, ev. försäkring 
• Tidsplan och eventuellt bygglov, bygganmälan 
• Hantering och placering av rivningsavfall 
• Vilka material som skall användas.   

 

Styrelsebeslut  

Det finns regler för hur en styrelse bör behandla en begäran om tillstånd. Det finns inget krav 
på att styrelsen motiverar det beslut man har kommit fram till, men det rekommenderas att 
motivering lämnas.  Avgörande för föreningens del bör vara hur vida den aktuella förändringen 
påverkar omkringboende eller själva fastigheten. Exempel på negativ påverkan kan vara risk 
för försämrad hållfasthet vid rivning av bärande vägg eller risk för vattenläckor vid ombyggnad 
av badrum och kök. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att ta reda på om bygglov eller 
bygganmälan behövs för de planerade åtgärderna. Behövs bygglov eller bygganmälan är 
det också bostadsrättshavaren som ska söka och bekosta detta. 

 

Efter att arbetet är slutfört skall styrelsen i förekommande fall få; 

• Kopia på slutbevis från Stadsbyggnadskontoret efter projektets avslut.  

• Kopia av eventuella garantibevis, försäkring från relevanta entreprenörer efter projektets 
avslut 

• Relationsritning på ny planlösning  

 

 

Lycka till med renoveringen! 

 

Styrelsen Brf Ahlviken 5,7 

 

 

 

 


