
BRFs ansvar Bostadsrättsinnehavarens  ansvar (BRH) Kommentar map BRHs ansvar

Väggar

Lägenhetsavskiljande väg Stommen

Insida, tapeter, färg, puts, målning, inkl 

behandling för att anbringa ytskikt.

Puts som släpper eller spricker skall 

omedelbart åtgärdas.

Icke bärande vägg Inget ansvar Hela väggen, inkl alla ytskikt.

Väggar i våtrum, toalett och kök Stommen

Plastmatta, kakel, fuktspärr, puts, inkl material för 

att fästa ytskikten.

Vid renovering skall gällande krav på 

våtutrymmen uppfyllas. Vidare 

måste arbeten utföras av 

auktoriserad personal

Yttervägg Stommen

Insida, tapeter, färg, puts, målning, inkl 

behandling för att anbringa ytskikt.

Puts som släpper eller spricker skall 

omedelbart åtgärdas.

Golv

Golv i vanliga rum Byggnadens stomme och bjälklag.

Ytskikt samt material för att fästa ytskikt. I ytskikt 

ingår gips, spånskiva, sand, parkett, knarrduk, 

matta.

Golv i våtrum och toalett Byggnadens stomme och bjälklag.

Ytskikt inkl spärrskikt, golvmatta, klinkers, 

fästmaterial, keramik etc.

Vid renovering skall gällande krav på 

våtutrymmen uppfyllas. Vidare 

måste arbeten utföras av 

auktoriserad personal

Innertak

Lägenhetens innertak Byggnadens stomme och bjälklag. Ytskikt, inkl puts, målning, stuckatur etc.

Dörrar

Lägenhetens ytterdörr

Endast namnskylt ändras/underhålles 

av BRF.

Dörrblad, karm, lister, foder, ytbehandling, 

handtag, beslag, lås, ringklocka, brevinkast,  

tröskel, tätlist

Vid dörrbyte måste gällande krav för 

ljud och brandklassning uppfyllas för 

den nya dörren. Se till att smörja 

låskolven med jämna mellanrum.

Innerdörrar Inget ansvar Fullständigt ansvar

Fönster och balkongdörr

Fönster Karm, tröskel, yttre målning

Fönsterglas, kitt, spröjs, båge, fönsterbänk, beslag, 

spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslist, 

persienn, markis, invändig målning.

Balkongdörr Karm, tröskel, yttre målning

Fönsterglas, kitt, spröjs, båge, beslag, spanjolett, 

handtag, gångjärn, tätningslist, persienn, markis, 

invändig målning.

VVS-artiklar

Avloppsledning och golvbrunn

Golvbrunn och avledande ledning, 

tekniskt underhåll av ytskikt. Rensning av golvbrunn

Vid renspolning av ledning som 

beror på att 

bostadsrättsinnehavaren spolat ner 

stora föremål, som doftblock eller 

toarulle, kommer spolningen att 

debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Vattenlås i golvbrunn Inget ansvar Normal rengöring och rensning.

Klämring för fixering av golvmatta. Inget ansvar Regelbunden syning och åtgärd vid brist.

Porslin Inget ansvar WC-stol, sits, bidé, handfat, väggfästen, flottör.

Kontrollera vattenanslutning 

regelbundet. Kontrollera även att 

flotören inte står och läcker.

Kranar Inget ansvar Blandare, kranar, vattenlås, duschslang.

Kontrollera regelbundet att det inte 

finns läckage.

Ventiler Inget ansvar Avstängningsventiler, ballofixer

Kontrollera regelbundet att det inte 

finns läckage.

Gränsdragning mellan Brf. Jaktflygets underhållsansvar och bostadsrättsinnehavarens ansvar
Denna gränsdragning är ett förtydligande av föreningens stadgar. Vid eventuell motsägelse med föreningens stadgar skall stadgarna gälla före detta dokument. 

Bostadsrättsinnehavare som påkallar åtgärder som är bostadsrättsinnehavarens ansvar får betala för dessa åtgärder. Notera även att alla lägenhetsförändringar 

ska vara godkända av styrelsen.



Kar Inget ansvar Badkar, duschkabin etc.

Notera att kar eller kabin är säkrare 

för ytskikten.

Tvättmaskin Inget ansvar Tvättmaskin, tumlare, torkskåp etc.

Kontrollera att el & VVS är installerat 

på rätt sätt.

Kall och varmvattenledningar

De delar som inte är synliga i lägen 

heten. De delar som är synliga i lägenheten.

Kontrollera regelbundet att det inte 

finns läckage.

Golvvärme Inget ansvar Golvvärme

Ventilation och värme

Ventilationskanaler

Ventilationskanaler som utgör den 

gemensamma ventilationen. Inget ansvar

Ventilationsdon Inställning av från- och tillluftsventiler Normal rengöring

Inställningen får inte ändras. Var 

nogrann med detta vid rengöring.

Övriga don Utluftsdon, springventil. Får ej manipuleras

Vädringsfilter Inget ansvar Rengöring, kontroll, underhåll

Filter i spiskåpa Inget ansvar Rengöring, kontroll, underhåll

Element

Vattenradiator, värmeledning, ventil, 

termostat - underhåll. Målning av element.

Köksutrustning

Vitvaror Inget ansvar

Kylskåp, sval, frys, spis, diskmaskin, mikrovågsugn, 

spiskåpa

Diskmaskin som inte är placerad på 

diskbänk måste ha förstärkt 

fuktskydd.

Det är inte tillåtet att installera 

avfallskvarn.

El-artiklar

Fastighetens elförsörjning

Elledningar fram till lägenhetens 

central Inget ansvar

De flesta lägneheter har 1-fas. På 

egen bekostnad får man dra in 3-fas, 

max 16A. Dock krävs godkännande 

från styrelsen.

Central, säkringsskåp Fastighetens gemensamma centraler Lägenhetens central/säkringsskåp.

Säkringar Inget ansvar Säkringsbyten

Elledningar Inget ansvar Samtliga elledningar inne i lägenheten.

Förändring ska vara utförd av 

fackman och uppfylla gällande 

lagkrav och standarder.

Armaturer Inget ansvar

Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare, 

jordfelsbrytare.

Bostadsrättsinnehavaren byter själv 

alla glödlampor etc.

Uttag för motorvärmare Uttag för motorvärmare Säkring byts av den som hyr platsen

Balkong

Balkongtak, utsida Målning Inget ansvar Ommålning sker inte enskilt

Balkonggolv Inget ansvar

Ytbehandling och rengöring enligt föreningens 

instruktioner.

Glas på inglasad balkong Inget ansvar Rengöring, kontroll

För inglasning krävs godkännande av 

brf, bygglov, typgodkänd 

konstruktion och godkänd 

entreprenör.

Övrigt

Inredning Inget ansvar

Snickerier, socklar, foder, lister, gardinstång, 

möbler.

Skåp Inget ansvar Badrumsskåp, kryddställ, klädhylla, garderob

Brandvarnare Inget ansvar Brandvarnare Kontrollera regelbundet batteriet

Uttag för kabel-tv, bredband

De delar som ligger utanför 

lägenheten De delar som finns i lägeneten.

Syna regelbundet så att det inte 

finns skador.

TV-box, TV-kort Inget ansvar

Box och kort utgör en del av bostadsrätten och ska 

följa med vid överlåtelse. Se till att hålla fria från damm.
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