
Brf Ingenjören 3.  

Vem svarar för lägenhetsunderhållet och Lägenhetens inre?  

 

Enligt bostadsrättslagen och våra stadgar skall en bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.  

Sammanfattning av bostadsrättshavarens ansvar och skyldighet är: 

1. Utföra reparationer som behövs 

2. Svara för kostnader av åtgärder i lägenheten 

3. Åtgärda skador oberoende vem som förorsakat skadan i lägenheten. 

• Det gäller även om grannen förorsakat skadan  

Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan föreningen och bostadsrättshavaren finns i tabellform under flik 10:3.   

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER enligt $ 11 i föreningens stadgar 

11§ 

Bostadsrättshavaren skall på egen kostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. 

Föreningen svarar för husets skick i övrigt. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens: 

• Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt. 

• Inredning och utrustning – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, 

ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, 

svagströmsanläggningar, i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svararbostadsrättshavaren 

dock endast för målning, i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr. o m 

lägenhetens undercentral (proppskåp). 

• Golvbrunnar, eldstäder, sökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster, 

bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster 

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenskada eller vattenledningsskada i lägenheten 

endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av 

någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där 

för hans räkning. 

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren 

brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. 

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenskada. 

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång skall bostadsrättshavaren svara 

för renhållning och snöskottning. 

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, 

underhåll, installationer mm. 

Tabell över Föreningens respektive bostadsrättsinnehavarens ansvar i Brf Ingenjören 3 

Brf=Bostadsrättsföreningen står för kostnaden; Brh=Bostadsrättsinnehavaren står för kostnaden 

 



Byggnadsdel/område Brf:s 

ansvar 

 Brh:s 

ansvar 

 Kommentar  

1. Fasader    

Eventuell rengöring och 

utvändig målning 

X 

 

Gäller vid normalt slitage, vid skada 

orsakad av Brh är Brh ansvarig. 

Altan/Terrass  X  

2. Fönster och balkong    

Beslag  X  

Fönsterbågar, invändigt 

 

X Målning av karmar och 

bågar samt mellan bågar. 

Balkonginglasning 

 

X Styrelsens tillstånd krävs, 

beroende på att yggnadslov 

och enhetlighet krävs. 

Balkonggolv  X Styrelsens tillstånd krävs 

Inre målning balkong 

 

X Endast vit färg eller ljusgrå 

på fönsterkarm och 

balkongdörr 

Fönsterbänk  X  

Fönsterglas  X  

Markiser, persienner  X Styrelsens tillstånd krävs för 

uppsättning av markiser 

(endast balkongmarkis är 

tänkbara) 

Fönstervred med stång och 

gripklor  

X Inklusive handtag. 

Tätningslister  X  

Yttre målning fönster X 

 

Brh underhåller balkongdörr 

och balkongfönster 

 

 



3. Lägenhetsdörr    

Namnskylt X   

Ytbehandling utsida X   

Postlåda  X  

Dörrblad, karm, foder  X Enhetlig färgskala för huset 

Handtag och beslag  X  

Låscylinder, låskistor och 

beslag  X  

Mekanisk/elektrisk 

ringklocka  X  

Tätningslister  X  

4. Innertak i lägenheten    

Ytbehandling, ytbeläggning, 

byte  

X  

5. Innerväggar i lägenhet    

Ytskikt, t ex tapeter, 

målning, samt 

underliggande tätskikt  

X t ex kakel, väggmatta 

6. Golv i lägenhet    

Ytbehandling, ytbeläggning 

samt underliggande tätskikt  

X t ex plastmatta, klinkers 

7. Köksutrustning    

All utrustning fast eller lös  X  

8. EL-anläggning i lägenheten    

Proppskåp, gruppcentral 

 

X Särskild behörighet krävs 

oftast för att få utföra el- 

arbeten, dessa 

behörighetsregler skall 

följas 

 



Elledningar  X se ovan 

Eluttag, strömbrytare  X se ovan 

Huvudsäkring  X Kontakta styrelsen 

9. Övrigt    

Armaturer  X  

Badrumsskåp  X  

Handukstork  X  

Gardinstänger  X  

Glober till köks-, badrums- 

och toalettbelysning  

X 

 

Hatthylla  X  

Innerdörrar  X  

Inredningssnickerier  X  

Trösklar, socklar, foder och 

lister  

X 

 

10. VA-VVS Anläggningar    

Avloppsledningar stam 

(lodrät avlopp samt i källare) 

X 

  

Vattenavstängningsventil vid 

stam inne i lägenheten  

X 

 

Kall- och varmvatten-

ledningsrör som inte är 

stam)  

X Brh ansvarar för rör i 

lägenheten 

Avloppsledningar som inte 

är stam (s.k. Stickling)  

X Brh ansvarar för avlopp i 

lägenheten 

Ompackning av kranar och 

blandare  

X 

 

Blandare och kranar, byte, 

underhåll  

X 

 



Golvbrunn med sil, 

avloppsledning inkl. 

avloppsrensning  

X 

 

Rensning av vattenlås och 

golvbrunn  

X 

 

Duschslang  X  

Badkar  X  

Duschkabin  X  

WC-stol  X  

Tvättmaskin  X  

Torktumlare  X  

Tvättställ  X  

Stambyte avlopp X 

 

Brh ansvarar för avlopps-rör 

inne i lägenheten 

Stambyte Kall- och varm- -

ledningsrör  

X 

 

Brh ansvarar för rör inne i 

lägenheten 

Vattenradiatorer med 

ventiler och termostat 

X 

 
Brh svarar för målning 

Ventilationsdon  X  

Tilluftsdon, borstlister och 

vädringsfilter  X  

Rensning av kanal för 

Öppen spis 

 X Av säkerhetsskäl ansvarar 

Brf för rökgång 

11. TV och Bredband    

Fysiska fastighetsnätet 

(Stammen) 

X 

 

Framtill uttaget 

Parabolantenn  X Styrelsens tillstånd krävs 

12. Övrigt utvändigt    

Uteplats  X Underhåll 



13. Extra Utrustning    

All extra utrustning som Brh 

skaffat själv  

X 
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