
Viktig information inför ombyggnation av lägenhet

Ibland vill man bygga om i lägenheten och generellt har vi i styrelsen inget emot detta utan 
tycker det är kul att lägenheterna fräschas upp. Dock finns vissa regler att följa avseende 
detta och nedan följer information om vad som krävs inför ombyggnation.

Enligt lagen behövs godkännande från styrelsen för nybyggnation av dusch då en sådan 
byggnation är ett ingrepp på befintligt vatten och avlopp. I anmälan om ombyggnation till 
styrelsen ska underlag om arbetets utförande bifogas, d.v.s. hur arbetet ska gå tillväga. Ett 
krav är att certifierade företag används, d.v.s. de företag som används har elcertifikat 
(behörig elektriker), VKR (plattsättning och tätskikt) och Säker vatten (alla rörkopplingar). 
Bifoga företagens namn inkl. certifikat, ansvarsbevis eller ansvarsförbindelse (koppling till 
försäkring som byggföretaget ska ha) i din ansökan till styrelsen.
Är ovan nämnda information med i din ansökan och underlaget om arbetets utförande 
fullständigt blir det enklare för oss i styrelsen att godkänna din ansökan och du kan komma 
igång med din ombyggnation snabbare.
 
Under arbetets gång rekommenderar vi dig även att fotodokumentera alla kopplingar och 
tätskiktslager så att föreningen kan använda sig av detta vid ett ev. försäkringsärende i 
framtiden (firman man använder sig av kan utföra detta om man ber om det), plus 
besiktningsprotokoll eller våtrumsintyg.

Sammanfattningsvis behövs:

Obligatoriskt

● Ansökan om ombyggnad bostadsrätt
● Ansvarsförbindelse ägare till föreningen

Krävs vid ingrepp på VA/stammar och renovering av badrum

● Anlitat företags ansvarsbevis eller till försäkringsbolag
● Våtrumscertifikat från anlitat företag
● VRK intyg från anlitat företag, säkert vatten (plattsättning, tätskikt och rörkopplingar)

Krävs vid ingrepp på el 

● Elcertifikat från behörig elektriker vid omdragning av el

Krävs vid väsentlig förändring i bostadens konstruktion

● Intyg från certifierad byggnadskonstruktör

 
Ett par tips för allas trevnad

Under renoveringen måste man ta hänsyn till fastigheten. Det gäller inte bara att undvika 
direkta skador utan även spridning av byggdamm i fastigheten. När man använder storsäck 
för att bli av med byggavfall får denna inte placeras på trottoaren utan måste ställas på 
gatan. För att styrelsen ska slippa klagomål och påpekande från polisen är det av största vikt
att säckarna hämtas så fort som de har blivit fyllda. Det finns även möjlighet att fråga 
styrelsen om tillstånd att ställa storsäckar på gården.



Vattenavstängning måste aviseras några dagar i förväg, speciell hänsyn måste tas till 
medlemmarnas behov att duscha och företagens verksamhet. 
 

Underskrivna dokument kan lämnas i styrelsens brevlåda på entréplan, Klövervägen 5. Du 
kan också scanna in dokumenten och maila oss på styrelsen@sladden.se och lämna 
originalhandlingarna i vår brevlåda. Vi återkommer till dig efter att vi gått igenom din 
förfrågan. 
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