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Regler och anvisningar för ombyggnad/renovering/ändringar i 
medlemslägenhet i Brf Birgersgården (org nr 702000-1736) 
 
Bostadsrättsföreningens fastighet, Birgersgården, har en grön klassning, vilket innebär 
att föreningens hus är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt. Fastigheten, som uppfördes mellan åren 1913-18, besitter också 
ett högt kulturhistoriskt värde som föreningen vill vårda och bibehålla till gagn för 
medlemmarna över tiden. Särskilda bestämmelser gäller att anmälan till Stockholms stad 
kan behöva göras och startbesked inväntas innan väsentliga förändringar kan 
genomföras inom föreningens fastighet. Det åligger bostadsrättshavaren att själv 
ansvara för att utreda om en sådan anmälan behövs eller att ansöka om bygglov om så 
erfordras, mer info om detta på: https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/.  

Utöver de särskilda bestämmelser som gäller för bygganmälan eller bygglov gäller även 
att bostadsrättshavaren enligt föreningsstadgarna 43§ och 44§ alltid skall inhämta 
styrelsens godkännande innan ombyggnader som innebär en väsentlig förändring inleds. 
För att styrelsen skall kunna fatta ett beslut i frågan skall bostadsrättshavaren i god tid 
(senast 1 månad före önskad byggstart) inkomma med begärd dokumentation samt följa 
de anvisningar som ställs för att föreningens övriga medlemmar åsamkas så lite 
störningar som möjligt i samband med en renovering.  
 
Dokumentation av renovering/ombyggnadsprojekt begärs in för att föreningen inte skall 
åsamkas framtida kostnader för t ex kartläggning av nya stamdragningar, fördyrande 
underhållskostnader eller felaktiga installationer i de delar av fastigheten som föreningen 
har ansvar för enligt stadgarna.  

Samtliga ombyggnationer där lägenhetsytan påverkas, yta utanför lägenheten påverkas 
eller innebär exteriör förändring, kräver beslut på en föreningsstämma. 

En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. 
Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av 
styrelsen för Brf Birgersgården och betalas av medlemmen. 

Om tillståndspliktigt arbete påbörjas utan tillstånd kan bostadsrättsinnehavaren bli ålagd 
att återställa lägenheten. 

 
 

1)     Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär 
att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera (renovera) 
lägenheten och bekosta åtgärderna. 

Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållna 
och hålls i gott skick. Vad som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättshavarens 
underhålls- och reparationsansvar beskrivs utförligt i föreningsstadgarna, 35§ 
”Bostadsrättshavarens ansvar". Av 35§ till och med 44§ framgår också bostads-
rättsföreningens underhålls- och reparationsansvar. 

https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/
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2) Ansvarsförhållande mellan bostadsrättshavaren och 
bostadsrättsföreningen 

Den bostadsrättshavare som låter utföra underhålls-/ reparations-/ renoverings-/ 
ändringsarbeten i sin lägenhet är ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för 
dess konsekvenser, som kan komma av dessa arbeten såväl under arbetets 
genomförande, som efter dess slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen 
regi eller av anlitad entreprenörsfirma samt oberoende av arbetets omfattning. Detta 
innebär att bostadsrättshavaren formellt betraktas som byggherre för arbetet i 
lägenheten och är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller 
rivningsarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.  

Bostadsrättsföreningen har inget ansvar för underhålls-/reparations-/renoverings-/ 
ändringsarbeten i lägenheten, som bostadsrättshavaren genomför. 

 

3)    Generella ordningsregler vid renovering/ändring i lägenhet 

 
Arbetstider och information till grannar 
Mycket störande arbeten (exempelvis bilning av betong, hamrande, borrande och annan 
typ av maskinanvändning samt avstängning av servisledningar får endast ske under 
vardagar (mån – fre) mellan kl 08.00 – 17.00. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för att 
dessa tider efterföljs. För dessa typer av arbeten skall grannarna informeras minst en 
vecka i förväg med så detaljerade tidsangivelser som möjligt. Detta kan ske genom mail 
eller anslag i entréport och det skall framgå vilken bostadsrättshavare som genomför 
renoveringen/ ändringen i lägenheten samt kontaktuppgifter till denne (telefon och mail). 
 
 

Avfall och städning 
Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer 
eller på gården utan att ha stämts av med föreningens styrelse.  

Byggavfall och färg måste föras till en återvinningsstation. 

Murverktyg får inte tvättas i dagvattenavloppen. 

Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning. Ventilationsutsug ska täckas så att 
inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler och därmed spridas till andra 
lägenheter eller ut i föreningens gemensamma utrymmen. 
 
 

Byggtrafik i hiss är ej tillåtet 
Det är inte tillåtet att använda hissen för byggtrafik. Detta på grund av att hissen endast 
klarar begränsad vikt samt att den riskerar att skadas vilket åsamkar 
bostadsrättsföreningen merkostnader för utryckning samt reparationer. 
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4) Omfattande renovering/ändring i lägenhet som kräver 
styrelsens godkännande i enlighet med föreningens stadgar  

För ombyggnationer där badrum eller kök flyttas t ex eller där ingrepp sker i bärande 
konstruktion, brandskydd eller i stammar (t ex vatten, avlopp, ventilation) som är 
föreningens ansvar, krävs alltid en godkänd ansökan om styrelsens tillstånd innan 
arbetet påbörjas. 
 
 
För att möjliggöra styrelsens granskning skall ansökan åtföljas av: 
 

1) ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad 
2) beskrivande text och övrig nödvändig teknisk dokumentation  
3) förteckning över de hantverkare som kontrakterats. 

 
 
 
Nedan renoveringar och ändringar kräver styrelsens godkännande:  
 

• Förändring i planlösning 

• Ingrepp i golvbjälklag, bärande väggar/konstruktion inklusive håltagning 

• Alla typer av ingrepp i våtrum (badrum, wc)  

• Ändringar av befintliga ledningar för vatten och avlopp  

• Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för gas 

• Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för värme (golvvärme, radiatorer etc.) 

• Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för ventilation 

• Ändringar av fasta elinstallationer 

• Ändringar som kan komma att innebära framtida merkostnader för föreningen  

• Om arbetet kan förväntas innebära att el/vatten/värme/gas behöver stängas av centralt i 
fastigheten 

 

 
a) Förändring i planlösning 

 

Vid avsevärd förändring av planlösningen (t ex flytt av badrum eller kök) kan det bli 
aktuellt med att även ansöka om bygglov eller lämna in bygganmälan till Stockholms 
stad. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för att sådan lovansökan eller anmälan 
genomförs till myndighet.  

 



4 (5) 
2022-09-15 

 

b) Ingrepp i golvbjälklag, bärande väggar/konstruktion inklusive 
håltagning i bärande väggar 

 

Även i detta fall kan det bli aktuellt med ansökan om bygglov eller anmälan till 
byggnadsnämnden och bostadsrättshavaren ansvarar själv för detta där så är 
nödvändigt. Bostadsrättshavaren uppmanas anlita en byggnadskonstruktör eller hämta 
in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. Konstruktionsritningar och hållbarhets-
beräkningar som klart och tydligt beskriver vilka förändringar bostadsrättshavaren önskar 
göra, måste tas fram av behörig yrkesman och lämnas in till styrelsen vid begäran om 
tillstånd. 
 
 

c) Alla typer av ingrepp i våtrum (badrum, wc) 
 
Vid badrumsrenoveringar måste alltid auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr.se 
(kakelsättare) och www.sakervatten.se (rörmokare) hittar man anslutna byggfirmor. 

Vi avråder från att bygga in eller dölja rörledningarna p g a den ökade risken för vatten-
skador som detta medför. Om dolda rör planeras kommer kostnader för 
besiktningar under arbetets gång och som belastar bostadsrättsinnehavaren att 
tillkomma. Observera att ovanstående även omfattar vägghängda toaletter. 

Hantverkare skall efter renoveringen till bostadsrättshavaren med kopia till föreningen 
lämna kvalitetsdokument (våtrumscertifikat) med 10 års garantitid på genomfört arbete i 
enlighet med konsumenttjänstlagen. Installationsföretaget skall även överlämna ”Intyg 
om säker vatteninstallation” till bostadsrättshavaren.  

 

d) Ändringar av befintliga ledningar vatten och avlopp 

Bostadsrättshavaren ska alltid anlita fackman vid fast installation av disk- och 
tvättmaskin. Detta gäller även el-, vatten- och avloppsinstallationen. Om 
bostadsrättshavaren bygger om eller installerar ny diskmaskin rekommenderar vi att se 
över vattenskyddet för att minska risken för vattenskador. Bostadsrättshavaren 
rekommenderas kontakta fackman för bästa lösning samt även sitt försäkringsbolag för 
att få reda på gällande krav och rekommenderar.  
 
Vid omläggning, påkoppling av nyinstallation på befintlig eller på tidigare av lägenheten 
ej nyttjad avloppsstam gäller att bostadsrättshavare bifogar ritning samt teknisk utredning 
som visar att nytillkommet flöde kan hanteras utan risk i befintlig stam. 

 
e) Ändringar av befintliga ledningar/utrustning gas 
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Renovering/ombyggnad av fastighetens gassystem får endast utföras av för uppgiften 
utbildad och godkänd person. Bostadsrättsinnehavare är ålagd att informera sig om samt 
följa gällande krav för ventilationsgaller, inspektionslucka etc. för gasinstallationer. 

f) Ändringar av befintliga ledningar för värme (golvvärme, 
radiatorer) 

 
Fastighetens värmesystem är fjärrvärme med vattenbaserade radiatorer i lägenheterna. 
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens godkännande bygga om värmesystemet t 
ex. genom att installera vattenburen golvvärme i badrummet eller ta bort befintligt 
element. 
 
 

g) Ändringar av befintliga ledningar/utrustning ventilation 
 
I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för OVK-besiktningen såvida 
bostadsrättshavaren själv inte har utfört någon typ av förändring eller renovering i sin 
lägenhet som påverkar ventilationen. I så fall är bostadsrättshavaren ansvarig för att 
renoveringen utförs enligt gällande regler för OVK. Bostadsrättshavare är också ansvarig 
för att låta en besiktningsman kontrollera och lämna intyg på att renoveringen eller 
ändringen har utförts på ett sådant sätt att ventilationen kan godkännas vid nästa OVK-
besiktning. 
 

h) Ändringar av fasta elinstallationer 
 
Bostadsrättshavaren svarar för elledningar och elcentral i lägenheten. Ombyggnad eller 
andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker och skall följa de regler 
som gäller, se www.elsakerhetsverket.se. Önskar bostadsrättshavaren göra 
ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet i 
fastigheten måste ändringen först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen. 
 

 
i) Ändringar eller ombyggnationer som försvårar eller fördyrar 
framtida underhåll inom föreningens ansvarsområde 

Ombyggnad eller andra ingrepp i lägenheten som görs i strid med föreningens stadgar 
eller har till följd att föreningen ej kan fullfölja sin underhållsskyldighet annat än till en 
förhöjd kostnad (tex fönster som ej längre är tillgängliga för underhåll inifrån lägenheten) 
innebär att bostadsrättshavaren kan bli ålagd att återställa lägenheten eller debiteras den 
merkostnad som uppkommer för att föreningen skall kunna genomföra underhållsarbete 
inom sitt ansvarsområde. 

 

Styrelsen 

Brf Birgersgården 

http://www.elsakerhetsverket.se/

