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INFORMATION BETRÄFFANDE 
ÄNDRING/RENOVERING AV LÄGENHET 
 
Mindre renoveringar i lägenheten får göras utan styrelsens tillstånd. Du kan till exempel lägga 
nya golv, byta ut vitvaror, tapetsera eller måla din lägenhet.  

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till 
bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna innan arbetet påbörjas. Vissa 
ändringar innebär att du, enligt plan- och bygglagen, kan behöva bygglov eller göra en 
bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att 
undersöka om bygglov måste sökas eller bygganmälan behöver göras.    

Vad är väsentliga ändringar?  
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel påverkar el, vatten, ventilation, väggar eller 
planlösning. Det inbegriper därför t.ex. renovering av kök, våtutrymmen samt utsidan av 
lägenheten. För att vara säker på att tänkta åtgärder är tillåtna bör du meddela styrelsen vilka 
förändringar du tänker göra och ansöka om tillstånd till ändring av lägenhet.  

Vem ska utföra arbetet? 
Det är viktigt att arbetet är fackmannamässigt utfört. Känner man sig osäker är en 
välrenommerad och behörig hantverkare att rekommendera. Vid renovering av våtutrymmen 
bör du även se till att få ett intyg på utfört arbete från ett företag med våtrumscertifikat. VVS-
arbeten bör utföras av behörig firma som lämnar protokoll/dokumentation på utfört arbete.  

Byggavfall ska bostadsrättshavaren själv ta hand om och det får inte placeras i soprummet 
eller i anslutning till fastigheten. Byggavfall lämnas hos någon av kommunens 
återvinningscentraler.  

Fasad  
Alla ändringar i lägenheten som påverkar fasaden kräver styrelsens godkännande. Det 
inkluderar markiser eller annan utrustning som förankras i yttervägg. 

Förändring av planlösning  
Med förändring av planlösning menas t.ex. upptagning av nytt dörrhål, förstoring av befintligt 
dörrhål eller montering eller nedmontering av vägg.  

Väggar som inte är bärande kan ofta, men inte alltid, flyttas eller rivas utan problem. Rivning 
av icke-bärande väggar kan ge sättningar i våningen ovanför, med sprickbildning som följd, då 
de kan ha en stabiliserande funktion. Dessutom kan elkablar, vattenrör eller 
ventilationskanaler finnas inbyggda i väggen vilket alltid måste beaktas. 

Väggar som är bärande får inte flyttas eller rivas, helt eller delvis, utan att en 
byggnadskonstruktör anlitats för upprättande av en dokumenterad konstruktionslösning. 



 

  

 

Ingrepp i bärande konstruktion kräver dessutom alltid bygglov eller bygganmälan och ska 
formellt slutbesiktigas och protokollföras av en auktoriserad besiktningsman. 

Ventilation 
Ventilationsöppningar får inte byggas för, sättas igen eller öppnas upp. Ventilationen är 
justerad så att tilluft och frånluft är i balans för hela huset. Alla förändringar kräver därför 
styrelsens medgivande. Om förändringen leder till att systemet behöver injusteras på nytt 
belastar kostnaden bostadsrättsinnehavaren. 

Våtrum och tätskikt 
Bostadsrättshavaren ansvarar för ytskikt, tätskikt och golvbrunnar.  

Värmesystemet 
Värmesystemet är en del av fastigheten. Rör och radiatorer får inte tas bort eller flyttas utan 
styrelsens medgivande. 

Fastighetens el 
Förändringar av fastighetens el kräver styrelsens medgivande. Inom den egna bostaden (från 
proppskåpet och ”inåt”) får elen dras om, med hjälp av behörig elektriker. Förändringar skall 
dokumenteras skriftligen, och redovisas till styrelsen. Enklare elarbeten som inte omfattas av 
föreskrifterna kan utföras av bostadsrättshavaren. Arbeten ska utföras fackmannamässigt. 

Vid byte av köksfläkt  
Föreningen rekommenderar i första hand installation av fläkttyp som inte är direktkopplad till 
fastighetens ventilationskanaler. En direktkopplad fläkttyp kan störa lägenhetens naturliga 
ventilation (självdrag). Föreningen rekommenderar istället installation av antingen 

• Fläktkåpa, passiv utan egen fläkt men ansluten till ventilationskanalerna 

eller 

• Kolfilterfläkt 
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