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Vem underhåller lägenheten? 
 
Lägenheternas inre underhåll regleras bl a i bostadsrättslagen. I kap7 och 12 § 
regleras generellt att bostadsrättshavaren är skyldig att på egen bekostnad hålla 
lägenheten i gott skick. 
Våra egna stadgar följer lagen och har i 31 § samma formulering. 
Vad är det som räknas till lägenhetens inre och vad är det som räknas att tillhöra 
fastigheten, dess ägare och därmed styrelsen? 
 
Kort beskrivet; 
Föreningen svarar för: 
Skötsel och underhåll av installationer för el, värme, vatten, avlopp, gas eller 
ventilation. 
Bostadsrättshavaren svarar för: 
Allt övrigt i lägenheten. Exempelvis väggar som inte är bärande, golvens ytskikt, 
takens ytskikt, fönster, innerdörrar och inredning. 
 
Tydligt förteckning över respektive ansvar finns i häftet från HSB. 
 
Får man göra som man vill i lägenheten? 
Bostadsrättshavaren avgör själv när det är dags för målning och tapetsering – så 
länge lägenheten inte kan kallas för vanvårdad. Det är fritt fram att välja färger och 
kvaliteter under förutsättning att lägenheten inte skadas.   
 
Man får ändra och bygga om i sin lägenhet. Stadgarna säger dock att man måste 
anmäla till styrelsen om man ska göra en ”väsentlig förändring”.  
Det kan vara svårt att dra en exakt gräns för vad som är en väsentlig förändring, men 
som grundregel kan nämnas 
• Ombyggnaden / ändringen får inte vara till skada för fastigheten, eller för annan 

medlem eller boende. 
 
Några saker att tänka på: 
• Föreningens ansvar för installationerna gäller grundstandarden när huset 

byggdes. Om Du som bostadsrättshavare väljer dyrare alternativ eller på eget 
initiativ kompletterar installationerna, ja – då är ansvaret också ditt för underhåll 
och skötsel av detta. 

• Om en skada på installationerna beror på vårdslöshet av bostadsrättshavaren – 
så blir denne också ansvarig för reparationen av skadan. 

 
 

I föreningens fastighetsförsäkring ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg. 
 

Tänk på att Du bör ha en hemförsäkring! 


