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Ansökan om medgivande till ombyggnad 
Bostadsrätt 

Jag ansöker om styrelsens medgivande för följande åtgärder 
Bostadsrättsföreningens namn 

      

Gatuadress  Lägenhetsnummer 

            

Ansökan avser följande åtgärder 

      

Arbetet kommer att utföras under följande tider Ange eventuell entreprenör 

            

Arbetets art och omfattning framgår tydligare genom följande handlingar 

 Ritningar, bilagor 

 Bygglov, bilagor 

 Entreprenörers behörighets- och kvalitetsintyg 

 Intyg från sakkunniga om hållfasthet, rördimensionering etc. 

 Övrigt, bilagor 

Underskrift 

Jag avser att genomföra ovanstående och intygar att jag tagit del av föreningens ordningsföreskrifter om 
arbetstider, avfallshantering och skydd av föreningens gemensamma ytor. 

Ort och datum 

      

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

      

Information 

Bostadsrättslagen anger att bostadsrättshavaren inte, utan styrelsens tillstånd, i lägenheten får utföra åtgärd 
som innefattar: 

1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till 
påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 
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Föreningens medgivande eller avstyrkan av ombyggnaden 

 Föreningen medger 
ovanstående ansökan 

 Föreningen medger 
ovanstående ansökan med 
reservationer enligt nedan.  

 Föreningen medger inte att 
dessa åtgärder genomförs 
enligt skäl som anges nedan. 

Reservationer eller skäl  

      

Bostadsrättsföreningen 
Ort och datum Ort och datum 

            

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

            

 


	Skriv ut: 
	Töm: 
	Bostadsrättsföreningens namn: 
	Gatuadress: 
	Lägenhetsnummer: 
	Ansökan avser följande åtgärder: 
	Arbetet kommer att utföras under följande tider: 
	Ange eventuell entreprenör: 
	Ritningar bilagor: Off
	Bygglov bilagor: Off
	Entreprenörers behörighetsoch kvalitetsintyg: Off
	Intyg från sakkunniga om hållfasthet rördimensionering etc: Off
	Övrigt bilagor: Off
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Reservationer eller skäl: 
	Ort och datum_2: 
	Ort och datum_3: 
	Namnförtydligande_2: 
	Namnförtydligande_3: 
	Ombyggnad: Off


