
Allmänna regler vid förändring av lägenheter i Brf. Karl

Styrelsens godkännande
Allt arbete och alla förändringar som rör vatten, avlopp och bärande väggar samt
andra väsentliga förändringar i lägenheten kräver godkännande av styrelsen.

Erforderliga myndighetskontakter inhämtas och betalas av bostadsrättsinnehavaren. Underlag 
lämnas därefter till styrelsen för bedömning och ställningstagande.

Föreningen har möjlighet att besiktiga pågående förändringsarbete om så bedöms önskvärt. Icke 
fackmannamässigt arbete som kan bedömas bli påtagligt olägenhet för föreningen kan därvid 
komma att göras om på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Bostadsrättsinnehavaren är medveten att förändringen innebär att det utvidgade underhållsansvar 
som åläggs bostadsrättsinnehavaren som kosekvens av förändringen även ska övergå till en senare 
lägenhetsinnehavare då bostaden kan komma att säljas. Köparen ska informeras om detta 
förhållande av säljande medlem. Detta är ett absolut villkor för förändringen.

Hantverkare
Endast behörig hantverkare ska anlitas när det gäller arbeten som
rör vatten, avlopp, elektricitet och bärande delar. All byggnation, installation och utrustning som 
berör vatten ska uppfylla branschregler enligt "Säker vatteninstallation".

Försäkring 
Hantverkare ska ha ansvarsförsäkring (entreprenadbevis) och f-skattesedel.
Bostadsrättshavaren ska ha en gällande hemförsäkring med tillhörande bostadsrättstillägg / skydd.

Avloppsstammar 
Fastighetens avloppsstammar är relinade. Vid kapning av dessa rör, som t.ex byte av golvbrunn, 
måste Tubus Systems kontor i Borås kontaktas så att de kan säkra de kapade skarvarna. Detta för att 
garantin ska gälla. Intyg från Tubus lämnas till expeditionen efter genomfört arbete.

Renovering av badrum
Installation av tätskikt, ytskikt, tappvattenledningar och utrustning
ska utföras av branschutbildad fackman. Gäller även för andra
arbeten som påverkar badrummets tätskikt.
Avstängningskran, ballofix, ska installeras på nya tappvattenledningar i badrum. Kopplingar till 
vattenledningar får ej byggas in utan skall ha åtkomlighet.
Vid installation av vattenburen handdukstork får denna ej kopplas på VVC 
(VarmVattenCirkulationen ) p.g.a. risken för legionella.
Vid byte av golv ska även golvbrunn bytas om denna är äldre än 15 år. Golvbrunn och klämring 
bekostas av bostadsrättsföreningen.
Var försiktig vid borrning och bilning i golv så att att hål inte uppkommer till underliggande lgh.

Renovering av kök
Avstängningskran, ballofix, ska installeras på nya tappvattenledningar i köket. Kopplingar till 
vattenledningar får ej byggas in utan skall ha åtkomlighet.
Köksfläkt ska vara kolfilterfläkt som ej ansluter till frånluftsventilen alternativt fläktkåpa med 
forceringsfunktion (utan motor). Kåpor ska injusteras vid installation och protokoll inlämnas efter 
injustering.
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Avstängning av vatten
Berörda grannar ska meddelas min. 3 dagar innan vatten stängs av.
Var särskilt försiktig då vattnet sätts på efter avstängning – gör det stegvis så att
vattenflödet inte blir för starkt och ledningsskarvar trycks sönder.

Asbest
Asbest finns allmänt i byggmaterial från den period då husen byggdes, 
I lägenheterna kan det därför finnas asbest som behöver saneras genom
särskilda åtgärder när badrum och kök renoveras.
Asbest finns i fogmassan till kakel och klinker som är kvar från det år fastigheten byggdes. Vidare 
finns det i ventilationskanalen till skafferiet. Rivning och omhändertagande av rivningsmaterial ska 
göras av behörig saneringsfirma. Detta bekostas av bostadsrättsinnehavaren. 

Byggavfall
Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte 
läggas i föreningens soprum  och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, 
källargångar och gård. Lim, fästavfall mm. får inte spolas ner i avloppet.

Grannsämja
Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången minst 
3 dagar innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får utföras vardagar 07:00-20:00 samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 09:00-17:00

Dokumentation 

• Efter utförda våtrumsarbeten ska kopia på GVK-intyg inlämnas till expeditionen.

• Vid förändring av avloppsrör ska intyg från Tubus system inlämnas. 

• Vid installation av fläktkåpa ska protokoll på injustering inlämnas. 

Du har i samband med ansökan om "tillstånd för förändring av lägenhet" tagit del av ovanstående 
regler och förbundit dig att följa dem samt se till att anlitade hantverkare tar del av dem.

Regler fastställda av styrelsen 2014-06-16
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TILLSTÅND FÖR FÖRÄNDRING AV LÄGENHET I BRF. KARL

Bostadsrättsinnehavare Namn

Personnummer

Telefon

E-post

Bostadsrätt Lgh-nr (1-156)

Adress

Ändringsbeskrivning

Jag /vi har för avsikt att göra följande ändringar i lägenheten (bifoga gärna skiss):

Arbetena beräknas vara slutförda (månad och år):

Ort och datum

Bostadsrättsinnehavarens namnteckning

Namnförtydligande

Styrelsens beslut

Ansökan beviljas * ,datum: Ansökan avslås, datum:

Motivering / särskilda villkor:

Styrelsens underskrift
Ort och datum

Underskrift                 _______________________          ________________________

Namnförtydligande
*under förutsättning att "Allmänna regler vid förändring av lgh. Brf. Karl" följs (se föregående 
sidor).
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