
 

Ansökan om tillstånd för renovering av lägenhet i Brf.Turbinen 25 

 

Uppgifter bostadsinnehavare: 
 

Namn 

 

Personnummer 
 

Lägenhetsnummer 

 

Email 
 

Telefonnummer 
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Ansökan omfattar (sätt kryss i en eller flera rutor) 

Ansökan avser 
(sätt kryss) 
 
 

Renovering  
av badrum 

Flytt av kök eller 
andra ingrepp i 
kökets vatten, 

avlopp eller gas 

Omdragning av 
fasta 

elinstallationer 

Ändring  av 
planlösning eller 

ingrepp i 
bärande 

konstruktioner 

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 
Projektbeskrivning som tydligt 
beskriver projektet 

Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid 

Relationsritning som tydligt visar 
befintliga ledningar för vatten, avlopp 
och el bifogas ansökan 

Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid  

Konstruktionsritning utförd av behörig 
konstruktör bifogas ansökan 

   Krävs alltid 

Intyg om behörighet för “Säker 
Vatteninstallation” bifogas ansökan 

Krävs alltid Krävs alltid 
  

Intyg för elbehörighet bifogas ansökan Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid  

Intyg för gasbehörighet bifogas 
ansökan  

Krävs vid ingrepp 
i gasledningar   

Försäkringsbevis huvudentreprenör 
bifogas ansökan 

Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid Krävs alltid 

Protokoll från besiktning av ventilation 
som utförs av besiktningsman utsedd 
av Turbinen 25. Skickas in senast 3 v 
efter genomförandet. 

Krävs vid 
förändring av 

ventilation 

Krävs vid flytt av 
kök eller ingrepp i 

ventilation 
 

Krävs vid 
uppförande av 

nya väggar 

Protokoll från besiktning av badrum 
som utförts av besiktningsman utsedd 
av Turbinen 25. Skickas in senast 3 v 
efter genomförandet. 

Krävs alltid vid  
ingrepp i tätskikt 

   

Protokoll från besiktning av bärande 
konstruktioner som utförts av 
besiktningsman utsedd av Turbinen 
25. Skickas in senast 3 v efter 
genomförandet. 

  

 

Krävs vid ingrepp 
i bärande 

konstruktioner 

Intyg om att arbetet är utfört enligt 
branschregler för  “Säker 
Vatteninstallation”. Skickas in senast 
3 v efter genomförandet.  

Krävs vid 
förändring av 
vatten/avlopp 

Krävs vid 
förändring av 

vattenledningar. 
 

 

Kvalitetsdokumentation enligt 
Byggkeramikrådets Branschregler för 
Våtrum. Skickas in senast 3v efter 
genomförandet. 

Krävs alltid vid  
ingrepp i tätskikt 
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Uppgifter om entreprenörer som anlitas 

Huvudentreprenör 
 

Företagsnamn 
 

Organisationsnummer 

 

Kontaktperson 

 

Email 
 

Telefon 

 
 

Konstruktör 
Krävs vid ingrepp i väggar eller andra större ingrepp. 

Företagsnamn 
 

Organisationsnummer 

 

Kontaktperson 

 

Email 
 

Telefon 
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Besiktningsman  
Krävs där ingrepp görs i väggar, badrum, flytt av kök eller andra större ingrepp där styrelsen 
bedömer att det krävs. 
 

Företagsnamn 
 

Organisationsnummer 

 

Kontaktperson 

 

Email 
 

Telefon 

 

Villkor för ändring av lägenhet 

 
● Du är ekonomiskt ansvarig för att din renovering inte påverkar andra lägenheter eller 

gemensamma utrymmen i föreningen. 
● Du ansvarar för att hantverkare inte orsakar någon åverkan på fastigheten i trapphus, 

hiss etc. 
● Du ska försäkra dig om att hantverkare har nödvändiga försäkringar. 
● Inga ingrepp är tillåtna i fastighetens fasad.  
● Informera i god tid med anslag på anslagstavla om och när störande arbeten kommer att 

pågå.  
● Respektera de tider då renoveringsarbeten får förekomma. Dessa får endast utföras 

vardagar mellan kl. 07:30-18:00.  
● Tänk på att täcka hiss, golv och vägg i trapphuset med papp i samband med din 

renovering.  
● Hissen är en ömtålig konstruktion och du får därför inte använda hissen till transport av 

tunga verktyg, material eller byggavfall. 
● Inget byggmaterial eller avfall får förvaras i trapphus eller på föreningens tomtmark 

Behöver du använda byggsäckar ska dessa placeras på Stockholms Stads mark, 
förslagsvis längst in i vändzonen. Notera att det är du själv som ansvarar för att du har 
tillstånd från Polisen att använda offentlig plats. 
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordnin
gslagen/  

● Styrelsen har rätt att efter genomfört projekt inspektera att gjorda förändringar 
överensstämmer med din ansökan. 

 
4 

https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/


 

Badrum/toalett/kök/VVS 
● Vid renovering av badrum krävs en slutbesiktning av en auktoriserad besiktningsman, 

vilken bekostas av bostadsrättsinnehavaren. 
● Arbete i badrum måste utföras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
● Vattenarbeten ska utföras enligt SVI. Vid om- eller nydragning av rör ska 

kvalitetsdokument enligt SVI, Säker vatten Installation, redovisas.  
● Egenkontroller avseende provtryckningar av rör ska redovisas.  
● Relationshandlingar ska bifogas till ansökan där det tydligt ska framgå hur rören ska 

dras.  
● Det är inte tillåtet att bila in vattenrör i  väggar. 
● Vattenavstängning beställs av föreningens tekniska förvaltare och bekostas av 

bostadsrättsinnehavaren. 
● Vid behov av vattenavstängning ska denna  aviseras till boende minst en vecka i förväg 

på anslagstavlan i trapphuset. 
● Föreningen tillåter endast vattenblandare som är typgodkända för flerbostadshus. 

Produkter med märkta monteringsanvisningar, Säker vatteninstallations logotype och 
uppfyller kraven i lagstiftningen på att kunna tåla svenskt vattentryck.  

 
 

Vägg  
 

● Vid rivning av vägg, hel eller delvis, krävs alltid utlåtande från konstruktör innan 
godkännande ges av föreningen. 

● Bärande väggar får inte tas ner, varken helt eller delvis, utan att bygganmälan gjorts till 
Stockholms Stadsbyggnadskontor. 

● Efter utförd rivning av bärande vägg krävs slutbesiktning av en auktoriserad 
besiktningsman, vilken alltid bekostas av bostadsrättshavaren. 

Ventilation  
● Fastigheten har ventilation genom självdrag. Det är inte tillåtet  att ansluta en köksfläkt 

till ventilationskanal. Endast köksfläkt av kolfiltertyp är tillåten. 
● Relationsritning för ventilation ska bifogas till ansökan vid flytt av kök, ändrad planlösning 

eller renovering av badrum. Inga ventilationskanaler får byggas igen. 
● Vid renovering eller flytt av kök krävs alltid en godkänd imkanal. 
● Protokoll från godkänd besiktning utförd av behörig besiktningsfirma ska lämnas in till 

styrelsen senast 3 veckor efter färdigställandet av ventilationsändringen. 

El  
● Om fasta elinstallationer dras om ska en ritning över de nya dragningarna biläggas 

ansökan.  
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Underskrift och försäkran 
 
Jag försäkrar härmed:  
 

● att samtliga villkor enligt ovanstående sidor i detta dokument följs. 
● att arbetet kommer att utföras på föreskrivet sätt enligt denna ansökan. 
● att arbeten som kan störa andra boende endast sker under föreskriven tid. 
● att inget arbete påbörjas utan att tillstånd medgivits av Brf Turbinen 25. 

 
 
 

Underskrift medlem 
 
 

 

Namnförtydligande 
 
 

Datum 
 
 

Ort 

 
Ansökan med bilagor lämnas i styrelsens brevlåda. 
 
Ansökan inkommen den 
 
 

Ansökan godkänd den 
 
 

Ansökan avslagen den 
 

 
Kommentarer eller villkor 

 
 
 

Underskrift styrelseledamot för  Brf. Turbinen 25  
 
 

 

Namnförtydligande 
 
 

Underskrift styrelseledamot för  Brf. Turbinen 25  
 
 

 

Namnförtydligande 
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