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Checklista vid renovering av bostadsrättslägenhet 

 

Stadgar 

Vad man får och inte får göra i sin bostadsrätt framgår av bostadsrättslagen och av föreningens stadgar. I 

allmänhet får du som medlem ändra allt som du själv har underhållsskyldighet för. Bostadsrättsföreningen 

har inte ansvar för delar av en bostadsrätt som inte är lagstadgade eller finns med i föreningens stadgar. 

Läs gärna igenom föreningens stadgar och bostadsrättslagen för att kunna förhålla dig till vad du får 

renovera utan godkännande. 

 

Större renoveringar ska godkännas av föreningens styrelse. Större renoveringar avser ingrepp och ändring 

av bärande konstruktioner, fasta installationer och/eller större ändringar i kök och våtrum som kan 

påverka föreningen negativt i form av exempelvis vattenskador vid byte av avloppsrör eller rasrisk på 

grund av rivning av en bärande vägg etc.  

 

Anledningen till varför dessa renoveringar ska godkännas av föreningens styrelse är för att ingrepp och 

ändringar kan beröra viktiga ledningar och kanaler. Dessa ledningar och kanaler är viktiga komponenter i 

en fastighet och för att den dagliga driften ska fungera. Sådana ledningar och kanaler tjänar exempelvis: 

• Avlopp 

• Värme (inklusive lägenhetens radiatorer) 

• Vatten 

• Gas 

• Ventilation  

 

En situation som uppkommer regelbundet är att den tidigare bostadsrättsinnehavaren har vidtagit 

åtgärder i lägenheten som inte alltid fungerar som det ska. I dessa fall åligger det dig som 

bostadsrättsinnehavare att genomföra reparationer och underhåll av dessa installationer och 

renoveringar.  

 

Bostadsrättshavaren svarar själv för sina ombyggnationer, även felaktiga sådana och både om de skett 

med eller utan styrelsens tillstånd. Har du gjort en otillåten ombyggnad som är till skada eller olägenhet 

för föreningen kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var före ombyggnaden. Vidare 

kan du bli skadeståndsskyldig för eventuella skador som uppstått på grund av ombyggnationen. Om 

ombyggnaden är att se som vanvård kan du till och med bli uppsagd. 



 

Checklista 

Innan du som medlem påbörjar en större renovering som kräver styrelsens godkännande finns det en del 

punkter som kan vara bra att checka av. Nedan finner du en checklista på vad du som medlem bör 

presentera för föreningen när du ska renovera din lägenhet. 

• Vilken sorts renovering ska göras? Presentera gärna en ritning över hur renoveringen kommer att 

påverka den nuvarande planlösningen.  

• Vilket företag ska genomföra renovering? När ni anlitar ett företag för att genomföra er 

renovering ska företaget arbeta enligt de gällande regelverk och normer som är aktuella vid 

renoveringstillfället. En bra riktlinje är att kontrollera att:  

- Elektrikern och ventilationsfirman är elbehörig och auktoriserad för att utföra arbetet.  

- VVS: aren ska arbeta gentemot branschreglerna om Säker Vatteninstallation. Detta är ett 

regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, 

legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer 

och produkter. Andra certifieringar som borde kontrolleras är att företaget som man anlitar 

är våtrumsbehörigt (auktoriserat VVS-företag).  

- Företaget som ska anlägga kakel och klinker är certifierat av Byggkeramikrådet (BKR)/ 

Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).   

• Vilket försäkringsbolag använder sig företaget av som renoverar? Det är bra att ha kännedom om 

vilket försäkringsbolag man ska vända sig till om en skada uppkommer.  

 

Renovering av badrum 

Du som medlem får renovera badrummet så länge det görs korrekt och fackmannamässigt. 

Vattenanslutningar och avlopp får inte ändras hur som helst och du får inte bygga in vattenledningarna i 

väggen till radiator, handdukstork och blandare då risken ökar för att inte upptäcka vattenskador. Allt 

arbete som involverar ändring av vattenanslutningar och avlopp ska godkännas av styrelsen. Byte och flytt 

av golvbrunn får göras så länge det är fackmannamässigt utfört och följer de nuvarande regelverket för 

Säkert Vatten.  

 

Renovering av kök 

Det är fritt fram att byta köksinredningen men samma restriktioner gäller som i badrummet: Det görs 

korrekt och fackmannamässigt samt ändring av vatten- och avloppsanslutningar kräver godkännande av 

styrelsen. Ett vanligt förekommande problem är att man sätter igen ventilationsventilen i yttervägg - Du 

får i inte sätta igen eller ta bort befintliga ventiler då det försämrar ventilationen i lägenheten och 

ventilerna finns där för din hälsas skull. 



 

Vid renovering och utbyte av köksfläkt får du endast installera en kolfilterfläkt. En kolfilterfläkt har en 

inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. 

De är förbjudet att installera en köksfläkt som kopplas till fastighetens ventilationskanaler. 

 

Flytt av badrum och kök 

Det är ganska vanligt att man vill göra förändringar i sitt hem till exempel att flytta sitt kök och/eller 

badrum för att få en annan planlösning. Flytten innebär att till exempel ventilationskanalerna måste klara 

de från- och tilluftskrav som gäller enligt dagens standard. En sådan renovering kräver ett godkännande 

från styrelsen samt att ändring av VVS-installationer och ventilationskanaler kräver att du gör en teknisk 

anmälan till Malmö Stad.  

 

Rivning av vägg  

Icke bärande väggar får rivas eller flyttas men bör alltid kontrolleras med styrelsen först. För att 

beslutsprocessen ska fortskrida ska det i samband med ansökan skickas med ett intyg från en 

byggnadskonstruktör som intygar att den specifika väggen går att riva eller om de får göras på 

premisserna om att man sätter en balk för att stötta taket.  

 

Bärande väggar får dock aldrig rivas. Här krävs en större och mer omfattande utredning av en 

byggnadskonstruktör, bygglov och styrelsens skriftliga godkännande. 

 

Ändring av ventilation  

Vill du göra ändringar/omdragning av ventilationen i lägenheten krävs det godkännande från styrelsen. 

När du gör din ansökan ska du ha en ritning och ett utlåtande från ett ventilationsföretag som visar på hur 

luftflödet kommer att ändras och att denna ändring är godkänd ur ett OVK-perspektiv.  

 

Renovering av el  

All el, kontakter, lamparmaturer i lägenheten och el-central är ditt ansvar som medlem. Du får dra ny och 

lägga till el-komponenter så länge det görs av behörig elektriker. 

 

 

 

 

 



 

Övrigt  

Andra saker som är bra att kontrollera: 

• Finns det droppskydd till kyl/frys, diskmaskin och tvättmaskin – Det kan bli en tvist med 

försäkringsbolaget om det inte finns droppskydd till maskinerna och en vattenskada uppstår.  

• Kontrollera att brandvarnare fungerar och byta batteri årligen.  

• Smörj och motionera beslagen till fönsterna – En enkel åtgärd som förlänger livslängden på 

fönsterna.  

• Visa hänsyn till grannar – Lappa alltid upp i trappan om att ni tänker renovera er lägenhet 

med information om vad som ska ske och när, och kontaktuppgifter för den som störs eller 

har frågor. 

• Som medlem ansvarar du även för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt 

inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens 

område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte 

förvaras i trapphus eller utanför porten och får heller inte kastas i miljöhuset. 

Hemsidor  

Hemsidor för att kontrollera av ett företags behörighet och för att göra en teknisk anmälan: 

• Kontroll av GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) - https://www.gvk.se/hitta-foretag/hitta-

plattsattare-och-golvlaggare/ 

• Kontroll av elektriker och ventilationsföretag - https://e-

tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget  

• Kontroll av VVS-företag - https://www.sakervatten.se/ 

• Kontroll av auktoritet inom kakel och klinker - https://www.bkr.se/medlemsforetag/ 

• Gör en teknisk anmälan - https://sjalvservice.malmo.se/oversikt/overview/654 

 

Logotyper som kan vara bra att kontrollera vid anlitande av företag: 
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