
Renovering och ombyggnad i egen 
lägenhet 
 

Renovera hemma 
 
Varje bostadsrättshavare ansvarar för renovering av den egna lägenheten. Men det 
gäller att veta vad man får göra och vad man inte får göra, vilka rättigheter man har 
men också vilka skyldigheter man har. 

Som medlem har du rätt att göra en hel del i din bostadsrätt utan att någon kan 
motsätta sig detta. Men det är viktigt att veta att 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, 
vilket definieras i 9 Kap. 1§ Plan- och bygglagen (PBL).  
 
Föreningens styrelse (enligt föreningens stadgar § 27) ska meddelas och där begära 
ett skriftligt godkännande vid större åtgärder.  
 
Med större åtgärder avses ingrepp: 

- I bärande konstruktioner 
- Större ändringar i kök och våtrum med underliggande tätskikt. 
- Ändringar av befintliga ledningar för vatten, avlopp och värme.  
- Annan väsentlig förändring av lägenheten (ex. förändring som kan komma att 

påverka ventilationssystemet, bla får enbart köksfläktar utan egen motor 
normalt sättas in) 

 
Vad man som medlem sedan får göra i sin lägenhet och inte får göra i sin 
bostadsrätt framgår av bostadsrättslagen och av föreningens stadgar § 27. 

Skulle oturen vara framme och en skada uppstår under renoveringen eller vid ett 
senare tillfälle hamnar vi alla i en betydligt bättre position om man redan tidigare har 
fått föreningens godkännande. 

Observera att för vissa arbeten, t ex i våtutrymmen, krävs särskild behörighet och 
det är bostadsrättshavaren som skall kontrollera och visa att anlitad hantverkar har 
den behörighet som krävs. Elledningar innefattas dock ej av ovanstående utan de får 
ändras vid behov men ska utföras av behörig elektriker. 

Vidare bör man innan renoveringen försäkra sig om att man har alla försäkringar i 
ordning, inklusive bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Man bör också kontrollera 
att anlitad hantverkare har ett försäkringsskydd för det arbete som skall utföras.   

Bostadsrättshavaren svarar för att ansöka om prövning av nödvändigt tillstånd hos 
berörd myndighet, exempelvis eventuellt bygglov. Om ombyggnaden, ex vis flytta en 
vattenledning, kräver besiktning av extern besiktningsman ska bostadsrättshavaren 
stå för kostnaden för besiktningen. 

Se till att den hantverkare du anlitar alltid kontaktar vår fastighetsförvaltare 
Storholmen om t.ex. vattnet behöver stängas av. 



Detta får du göra och som inte behöver föreningens tillstånd 
(och lite som du inte får göra också) 

Väggar och golv 

Måla om, tapetsera och lägga nytt golv. Tänk dock på att golv läggs rätt, med 
ljuddämpning så inte din granne under blir störd. 

Lägenhetsinredning 

Garderober, hyllor och liknande får flyttas, tas bort eller monteras helt fritt 

Dörrar 

Innerdörrar och karmar kan tas bort eller bytas ut. Ytterdörren får också bytas, men 
standard och utseende ska stämma överrens med föreningens dörrar (här vita). 
Dock kan insidan vara i annan färg 

Badrum 

Du får renovera och göra om badrum, men det ska utföras korrekt och 
fackmannamässigt. Vattenanslutningar och avlopp får inte ändras hur som helst (se 
tidigare stycke om större åtgärder) 

Kök 

Det är ok att byta all köksinredning. Men samma restriktioner som för badrum gäller 
avseende vatten- och avloppsanslutningar. Notera dock att köksläkten ingår i 
föreningens ventilationssystem och får inte bytas till annan typ utan föreningens 
tillstånd. 

Väggar   

Icke bärande väggar får rivas eller flyttas, men kontrollera alltid med styrelsen. 
Bärande väggar får inte röras utan styrelsen skriftliga tillstånd och som föregåtts av 
en noggrann utredning och bygglov, vilket bekostas av lägenhetsinnehavaren) 

Balkong/Terrass 

Balkonginglasning kan göras men kräver bygglov som söks och bekostas av 
lägenhetsinnehavaren. Målning av taket på balkongen får göras i vitt. Markis får 
sättas upp efter tillstånd av föreningen. Observera att markis eller något annat inte 
får fästas i fasaden. 

Fönster  

Fönster får inte bytas eller ändras, men får målas om på insidan. Persienner är ok, 
dock avråds svarta persienner då de lätt kan bli för varma och deformeras av 
värmen om solen ligger på. 

Element/Radiatorer 

Är föreningens ansvar och får inte monteras bort eller flyttas utan medgivande. 

Elinstallationer 

El, kontakter och lamparmaturer är lägenhetsinnehavarens ansvar. Du får dra om 
och dra nytt så länge det görs av behörig elektriker 

  



Störande arbeten 

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 
08.00-16.00 och på lördagar 0900-1500. 

Under söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras. 

 
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att avisering sker om störande arbete minst fem 
dagar före planerat startdatum. På avisering ska vem som är kontaktperson för 
renoveringen framgå. 
 

Byggavfall och storsäckar 

Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. 
Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, och parken. Även förgårdsmark som 
ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats. 

Om säcken placeras på föreningens mark ska styrelsens tillstånd inhämtas.  

Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du 
renoverar din egen lägenhet är det du som är ansvarig. Ansvarigs namn och 
telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken. 

  

Tänk på: 

• Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna 
inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) 
vilket kan medföra böter. 

• Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet 
åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken. 

• Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ 
hämtning av säckarna allt eftersom de fylls. Föreningen förbehåller sig rätten 
att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i 
enlighet med bestämmelserna. 

• Bostadsrättshavaren ansvarar för att allmänna utrymmen som trapphus 
städas om det kommit skräp där i samband med reparationer i lägenheten 
eller av annat skäl. 

 

Om olyckan är framme 

Skulle det uppstå en generell skada på fastigheten, ex viss vattenläckage, på grund 
av renoveringen måste bostadsrättshavaren meddela styrelsen omedelbart. 

Det är föreningens skyldighet att åtgärda vissa typer av skador som eventuellt 
uppstår på grund av oskicklighet hos utföraren, ex vis vattenläckage. Det kan 
innebära att renoveringen blir fördröjd medan kontroll och reparation utförs och 
skadan åtgärdas. 

Föreningen kan föra kostnaden för dessa åtgärder vidare på bostadsrättshavaren, 
det är därför viktigt att fullgott försäkringsskydd finns hos alla parter. 

 


