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BEHÖVER JAG TILLSTÅND FÖR ATT BYGGA OM?  

Skriftligt tillstånd av styrelsen behövs för allt arbete som direkt eller indirekt berör eller 
påverkar avlopp, värme, elektricitet, ventilation, vatten samt antenn och bärande 
konstruktioner. Kontakta styrelsen (kontoret) vid frågor. Fråga hellre en gång får mycket i 
stället får att göra något som du senare kan bli ansvarig får och bli ålagd att återställa.  

REGLER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen SKA utföras enligt gällande byggnormer. 

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt 
emot toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 Efter utförd renovering SKA ett ”Kvalitetsdokument” över utfört tätskikt lämnas till 
styrelsen. 

RUTIN FÖR FUKTSKADA I VÅTRUM  

1. Upptäckt av fuktskada skall omedelbart anmälas till styrelsen (kontoret) eller 
vaktmästaren.  

2. Fuktmätning, okulärbesiktning och ev fotografering utförs av föreningen.  
3. Bostadsrättsinnehavaren gör skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.  

Ni som bostadsrättsinnehavare är skyldiga att ha den speciella tilläggsförsäkring som 
finns for bostadsrätter.  

4. Entreprenör kontaktas i samråd med föreningen.  
5. Du har som bostadsrättsinnehavare i föreningen underhållsplikt d.v.s. en 

skyldighet att hålla ditt badrum (och tätskikt) i skick och utnyttja på det sätt att 
vattenskada inte uppstår vid användning eller efter ombyggnation.  

REGLER VID KÖKSRENOVERING 

 Tillstånd SKA sökas för köksrenovering om rör, avlopp eller fläkt ska renoveras.  

 Val av fläkt SKA alltid godkännas av styrelsen. 
Vid installation av fel typ av fläkt kan hela ventilationen i huset störas 

 Observera att det kan finnas asbest i det gamla kakelfixet för kaklet i köket. 
Detta måste meddelas till den som river köket.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 Vid installation av diskmaskin, kylskåp med vatten/ismaskin och andra produkter med 
vatten indraget, ska dessa förses med läckageskydd 

REGLER VID ÖVRIG RENOVERING 

 Ingrepp får INTE göras på bärande konstruktioner..  

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 
 
Kontakta styrelsen/kontoret om du har fler frågor.  

 



Brf Märstahus 2   

Brf Märstahus 2 – Heimdalsgatan      Mail: ordforande@heimdalsgatan.se                  Tel: 070-280 39 10 (18.00-20.00) 
www.heimdalsgatan.se                       Vaktmästare: vaktmastare@marstahus.com      Tel: 076-833 75 31 (07.00-16.00)  
Fastighetsförvaltare: Riksbyggen       Riksbyggen: uppland@riksbyggen.se                Tel: 0771-860 860 (dygnet runt) 
 

Påskrivna avtal med installatör(er) skall bifogas ansökan! 
 

Styrelsens beslut: 
 

  

Ansökan bifalles  Beslut den: ……………………………... 

   

Ansökan avslagen  Beslut den: ……………………………... 

   

Orsak: 

 

 

Styrelserepresentant:  ………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande:  ………………………………………………………………………. 
 

ANSÖKAN OM RENOVERING AV BADRUM 
 

REGLER VID BADRUMSRENOVERING REGL REGLER VID 
BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

ER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

REGLER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen SKA utföras enligt gällande byggnormer. 

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 
 Efter utförd renovering SKA ett ”Kvalitetsdokument” över utfört tätskikt lämnas till 

styrelsen. 
 
 

  

Anledning till renovering:_______________________________________________________ 
 
 Namn: 

 

Lgh.nummer(gamla): 
 

Adress: 
 

Ort och datum: 
 

Underskrift: 
 

 
 

Våtrumsinstallatör: 
 

VVS-installatör: 
 

Elinstallatör: 
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ANSÖKAN OM RENOVERING AV KÖK 
 
 

REGLER VID BADRUMSRENOVERING REGL REGLER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

ER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

REGLER VID KÖKSRENOVERING 

 Tillstånd SKA sökas för köksrenovering om rör, avlopp eller fläkt ska renoveras.  

 Val av fläkt SKA alltid godkännas av styrelsen. 
Vid installation av fel typ av fläkt kan hela ventilationen i huset störas. 

 Observera att det kan finnas asbest i det gamla kakelfixet för kaklet i köket. 
Detta måste meddelas till den som river köket.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 Vid installation av diskmaskin, kylskåp med vatten/ismaskin och andra produkter med 
vatten indraget, ska dessa förses med läckageskydd. 

Anledning till renovering:_______________________________________________________ 
 
Namn: 

 
 

Lgh.nummer(gamla): 
 

Adress: 
 

Ort och datum: 
 

Underskrift: 
 

 
 

Ny köksfläkt: 
 

VVS-installatör: 
 

Elinstallatör: 
 

 
Påskrivna avtal med installatör(er) skall bifogas ansökan! 

 
 

Styrelsens beslut: 
 

  

Ansökan bifalles  Beslut den: ……………………………... 

   

Ansökan avslagen  Beslut den: ……………………………... 

   

Orsak: 

 

 

Styrelserepresentant:  ………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande:  ………………………………………………………………………. 
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ANSÖKAN OM ÖVRIG RENOVERING 
 
 

REGLER VID BADRUMSRENOVERING REGL REGLER VID 
BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

ER VID BADRUMSRENOVERING 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

 Tillstånd SKA ALLTID sökas för badrumsrenovering.  

 Renoveringen av tätskiktet SKA utföras av godkänd våtrumsinstallatör. 

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Observera att det finns asbest i det gamla kakelfixet för kaklet vid handfatet mitt emot 
toaletten. Detta måste meddelas till den som river badrummet.  
Rivning av det kaklet MÅSTE utföras av godkänd asbestsanerare. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

 

REGLER VID ÖVRIG RENOVERING 

 Ingrepp får INTE göras på bärande konstruktioner..  

 Renoveringen av rör och avlopp SKA utföras av godkänd VVS-installatör. 

 Elementrören får INTE byggas in. De ska förläggas utvändigt. 

 Elinstallationerna SKA utföras av behörig elektriker. 

Härmed ansöker jag om tillstånd för renovering av……………………………………………………… 
Beskrivning: 

 

 

 

Namn: 
 

Lgh.nummer(gamla): 
 

Adress: 
 

Ort och datum: 
 

Underskrift: 
 

 
 

Bygginstallatör: 
 

VVS-installatör: 
 

Elinstallatör: 
 

 
 

Styrelsens beslut: 
 

  

Ansökan bifalles  Beslut den: ……………………………... 

   

Ansökan avslagen  Beslut den: ……………………………... 

   
Orsak: 
 

 

Styrelserepresentant:  ………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande:  ………………………………………………………………………. 

 


