
Ansökan om tillstånd vid renovering av lägenhet 
i Brf Finnboda Allé

Bostadsrättshavare:

Telefon: Lägenhet nr:

E-mail: 

Start: Beräknat färdigt:

Uppgift om eventuell entreprenör: 

Beskrivning av åtgärder, bifoga ritning.

Underskrift
Undertecknad(e) ansöker härmed om tillstånd för renovering av min/vår lägenhet enligt beskrivning ovan. Jag/vi förbinder 
mig/oss att följa föreningens allmänna regler vid renovering. 

Namn & datum:

Namnförtydligande:



Styrelsens beslut

Ansökan beviljas, datum:

Ansökan avslås, datum: 

Motivering/Särskilda villkor:

Underskrift(er) & Datum:



Allmänna regler: 

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrätts-
föreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen 
i god tid innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renover-
ingsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Om tillstånd inte har inhämtats kan du bli tvungen att återställa lägenheten och du kan bli ersät-
tningsskyldig för föreningens kostnader i och med detta. Föreningen har möjlighet att begära tillträde till 
lägenheten genom kronofogdens försorg och du kan riskera att lägenhetens förverkas. 

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder: 

1. Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta 
gäller även om man fått bygglov för ändringen.

2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. än-
dringar i installationer eller förflyttning av ledningar i våtutrymme, kök eller toalett. Än-
dringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t. ex. gälla om en lägenhets karaktärs-
drag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning - som gör att lägenheten kan bli svår att 
avyttra). Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga 
om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lä-
genheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planer-
ade arbetet är byggnadstekniskt möjligt. 

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.

Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte 
påverkar fastigheten enligt ovan.

Du får inte göra någon form av ingrepp i befintlig ventilation utan tillstånd. 

Det ska vara fackmannamässigt utfört

Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggk-
eramikrådets branschregler för våtrum (BKR), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande 
enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Ändras VVS- installationer ska de utföras av behörig 
hantverkare i enlighet med Säker Vattens anvisningar. 

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. 

Du ska efter genomförd renovering lämna intyg till föreningen att arbetena utförts enligt ovanstående rik-
tlinjer.

Att intyg lämnas är en förutsättning för att den ombyggda lägenheten skall omfattas av bostadsrättstil-
lägget i föreningens fastighetsförsäkring. 

Myndighetstillstånd 

Du ansvarar för att renoveringen genomförs i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter samt att er-
forderliga tillstånd och anmälningar avseende projektet finns. Eventuella tilläggsavgifter eller övriga kost-
nader för försummelse i detta avseende som kan åläggas föreningen i egenskap av fastighetsägare ska be-
talas av dig. 



Försäkringar 

Om du ska anlita en entreprenör för utförandet av renoveringen är det viktigt att kontrollera att en-
treprenören har en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå i din lägenhet, angränsande 
lägenheter samt i föreningens fastighet i allmänhet. 

Föreningen förbehåller sig rätten att kräva komplettering av ansökan med en kopia på entreprenörens 
försäkringsbrev innan beslut om tillstånd fattas. 

Övrigt

Föreningens trivselregler ska följas. Renovering får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 20.00 på varda-
gar och mellan kl 10.00 – 16.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud 
inte ske. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets en-
tré. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår. 

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Detta ska göras kon-
tinuerligt. Det är oacceptabelt att nytta utrymmen i trapphus och utanför entréer som sopdepåer. Byggav-
fall får inte läggas i föreningens soprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, 
källargångar, garage och gård.

Du som lägenhetsinnehavare har fullt ansvar för att renoveringen har gått rätt till och att man har följt samtliga 
gällande branschkrav och föreningens allmänna regler.                 


