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Brf Y-dal
Ansvarsfördelning

Ansvar vid ombyggnationer, reparationer och underhåll i bostadsrätten
Nedanstående lista syftar till att redogöra för vem som bär ansvaret vid ombyggnationer och
reparationer liksom underhåll av bostadsrätten. Listan gör inte anspråk på att vara komplett
men ger en bra vägledning.
Oavsett vem som är ansvarig så är vi alla tillsammans ansvariga, som medlemmar i Brf Ydal
att sköta om och underhålla både huset och trädgården och därmed på sikt hålla ner
kostnaderna och avgifterna.
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Du som
bostadsrättshavare bör se till att Din hemförsäkring omfattar skador som Du som
bostadsrättsinnehavare kan vara skyldig att betala till föreningen. T.ex. om en diskmaskin
läcker som skadar fastigheten står föreningens försäkring för skadan medan Du är skyldig att
ersätta föreningens självrisk, ca 50 000 kronor. Då kan det vara bra med ett
bostadsförsäkringstillägg i hemförsäkringen. Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar
som föreningen lämnar beträffande installationer avseende
avlopp, värme, el, vatten, ventilation, centralantennät, porttelefon och bredband. De åtgärder
bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras fackmässigt. Bostadsrättshavaren
får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Med väsentlig förändring menar vi t.ex. även att
man gör en omfattande reparation av hela badrummet, köket eller önskar riva icke bärande
väggar. Skälet till att styrelsen ska ge tillstånd även för denna typ av förändringar beror på att
det visat sig att sådana förändringar inte har gjorts fackmannamässigt (t.ex. har tilluft- och
frånluftsventiler satts igen eller att man flyttat vatten- och elledningar felaktigt)
Bostadsrättföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och
vatten, som föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en
lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler. Föreningen har därutöver ansvaret för
ledningar för avlopp, elektricitet, vatten samt porttelefon och bredband som föreningen försett
lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. D.v.s. så fort en ledning eller rör
kommer ur vägg eller golv är det bostadsrättsinnehavarens ansvar (t.ex elkontakter i väggarna,
eller rör från golv till handfat eller diskbänk). Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för
underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten
med. Föreningen svarar också för rökgångar och ventilationskanaler som föreningen försett
lägenheten med.
Vid samtliga ombyggnationer i bostadsrätten bär bostadsrättshavaren ansvaret för att arbetet
utförs på ett fackmässigt sätt och i enlighet med gällande normer och regelverk.
Bostadsrättshavaren får inte påbörja sådant arbete innan överenskommelse mellan föreningen
och bostadsrättshavaren träffats.
Listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare
lägenhetsinnehavare låtit installera.
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* Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättsinnehavaren
Väggar i lägenhet
Lägenhetsavskiljande vägg
Icke bärande innervägg
Ytskikt på vägg inklusive underliggande
Behandling som krävs för att anbringa ytskiktet

■
■
■

Insidan av lägenhetsavskiljande
och bärande vägg, t ex tapet och
puts, inkl fuktisolerandeskikt i
våtrum

Golv
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling
Som krävs för att anbringa ytskiktet

■

T ex tråd- eller kemsvetsad
golvmatta, keramiska plattor.
Bakomliggande fuktisolerande
skikt, parkettgolv inkl.
underliggande sand eller annat
mellanlager

Innertak i lägenhet
Innertak inklusive underliggande behandling som
krävs för att anbringa ytskiktet

■

T ex puts och stuckatur

Dörrar
Ytbehandling utsida ytterdörr
■
Ytterdörr inklusive ytbehandling insida, lister,
foder, karm, tätningslister, lås inkl låscylinder,
låskista, beslag, nycklar, handtag, beslag, ringklocka m.m.

■

Vid byte av dörr ska gällande
normer för ljud och brandklassning uppfyllas. Ytterdörren
får endast bytas med styrelsens
godkännande.
Vid byte av lås eller låscylinder
måste det ingå i föreningens
låssystem så att huvudnyckeln
passar.

Innerdörr

■

Fönster och fönsterkarmar m m
Karm och båge
Yttre målning
Glas, spröjs, kitt
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn,
tätningslister m m
Inre målning samt målning mellan bågarna
VVS artiklar m m
Avloppsledning med golvbrunn

■
■
■
■
■
■

Klämring
Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil,
Bottenventil och packning. Badkar, duschkabin och
duschslang, WC-stol och all annan inredning i badrum/toalett
Tvättmaskin, torktumlare,
Kall- och varmvattenledning inklusive armatur

Ventilation och värme
Ventilationskanaler
Som utgör del av husets ventilation
Ventilationsdon, Köksfläkt, spiskåpa
Utluftsdon, springventil

Föreningen ansvarar för rensning
av avloppsledning, brh svarar för
rensning av golvbrunn, vattenlås
■
■

■

■

Till de delar som är synliga i
lägenheten och bara försörjer den
egna lägenheten

Om den tjänar fler än den egna
lägenheten
■
■
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Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat
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Elektronisk golvvärme, handukstork

■

Som bostadsrättshavaren har
försett lägenheten med

Köksutrustning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och
Mikrovågsugn.

■

El-artiklar
Säkringsskåp och el-ledningar i lägenhet

■

Till de delar som är synliga i
lägenheten och bara försörjer den
egna lägenheten

■

Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och
jordfelsbrytare
Byte av säkring

■

Förråd, gemensamma utrymmen m m
Gemensamma utrymmen

■

Mark, uteplats m m
Underhåll av gemensam mark

■

Övrigt
Braskamin, eldstad, öppen spis
Rensning av rökgång för öppen spis m m

■

I lägenhet och tillhörande
utrymmen

BRF underhåller gård, grusgång
liksom övriga gemensamma ytor.
BRH ansvarar för att plocka
iordning, återställa och städa upp
efter sig vid nyttjande av dessa
ytor.

BRF svarar för sotning av murade
rökgångar. Övriga svarar BRH för.

Inredningssnickerier, socklar, foder och lister
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan
fast inredning
Torkställning i badrum
Invändig trappa i lägenhet
Porttelefon och bredband

■
■

Brandvarnare

■

■
■
■

Även invändig stege till vind
Till de delar som är synliga i
lägenheten och bara försörjer den
egna lägenheten
BRH ansvarar för uppsättning av
brandvarnare och regelbunden
kontroll av att den fungerar. BRF
svarar för brandvarnare vart 10 år.

