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CHECKLISTA LÄGENHETSRENOVERING 
 
Denna checklista används som ett stöd för att du som ska renovera kan vara säker på att entreprenören eller 
byggföretaget har rätt behörighet samt certifieringar för att kunna utföra jobbet på ett fackmannamässigt sätt. 
Checklistan är även ett underlag för att styrelsen på ett mer effektivt och korrekt sätt ska kunna fatta beslut 
kring en ansökan om renovering. 
 
Vid alla former av renoveringar och ombyggnader ska styrelsen kontaktas. För större och mindre 
renoverings- och/eller ombyggnadsarbeten som har påverkan på väggar, bjälklag, vatten-/avloppssystem, 
värmesystem, ventilation, rökgångar eller annan del av fastigheten skall en skriftlig ansökan skickas till 
styrelsen via mail. Denna bör innehålla fullständig information om renoveringen/ombyggnationen samt 
tilltänkta godkända hantverkare med gällande ansvarsförsäkring. Denna checklista ska vara ifylld och 
undertecknad. Arbete får ej påbörjas innan styrelsens godkännande. 
 
 

 JA NEJ SIGN 
Finns en tidplan för renoveringen? □ □  
Påverkar renoveringen stommen – dvs. bärande väggar eller bjälklag? □ □  
Ifall renoveringen påverkar stommen bör en konstruktör vara inkopplad. Finns 
konstruktionsritningar eller detaljritningar? □ □  

Har entreprenören/byggföretaget en gällande ansvarsförsäkring – så kallat 
ansvarsbevis? □ □  

Sedan den 1 juli 2017 är det lagkrav på att alla företag som utför 
elinstallationer på annans elanläggning ska vara registrerade hos 
Elsäkerhetsverket. Det är med andra ord olagligt att göra elinstallationer om 
man inte är registrerad hos Elsäkerhetsverket. 
Är byggföretaget registrerat hos Elsäkerhetsverket? 

□ □ 

 

Vid renovering av ett våtrum där du ska använda keramiska produkter (såsom 
kakel och klinker), ska du endast använda dig av företag som kan uppvisa ett 
BKR-intyg. BKR står för Byggkeramikrådet och deras riktlinjer är att betrakta 
som branschpraxis i Sverige. Du kommer även få det väldigt svårt att få 
ersättning från ett försäkringsbolag om någon skada uppstår på en renovering 
i ett våtrum som utförts av ett ej BKR-certifierat bolag.  
Är byggföretaget BKR-certifierat? 

□ □ 

 

Renoveringar av våtrum skall utföras enligt branschregler för Säker 
Vatteninstallation. Är entreprenören/byggföretaget auktoriserade att göra 
Säkra Vatteninstallationer? 

□ □ 
 

Många vattenskador i kök uppstår på grund av en felinstallerad diskmaskin. 
Har byggare anslutit diskmaskin på fackmannamässigt sätt? Finns t.ex. 
droppskydd under diskmaskin? 

□ □ 
 

 
 
 
Länkar: 
 
https://www.elsakerhetsverket.se/ 
 
https://www.bkr.se/ 
 
https://www.sakervatten.se/ 

https://www.elsakerhetsverket.se/
https://www.bkr.se/
https://www.sakervatten.se/

