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Ärendegång 

• Bostadsrättshavaren ska byta ut golvets ytskikt då det luktar unket 
och är en gammal plastmatta. Vid bytet upptäcks mögel under 
mattan. 

• Klagomål inkom till Mf i mars då bostadsrättshavaren varit utan 
bostad i 3 månader eftersom hon inte kommit överens med 
bostadsrättsföreningen om vem som ska vidta åtgärder.  

• Ocab har konstaterat fukt i golv och ytterväggar. Fukten kommer 
från marken enligt dem. Rekommenderar att riva ut hela golvet ner 
till betonggolvet och ytterväggar ut till putsad vägg, samt dränera 
längs ytterväggen. 

• Föreningen anser att fel golv är inlagt och att innehavaren själv ska 
stå för sanering och åtgärder. De tar på sig att lägga ny dränering. 



• Mf har möte med föreningen och bostadrättshavaren. Går igenom 

föreningens stadgar (från 1986) och i dem står inget som vi tolkar 

som att bostadsrättshavaren själv ansvarar för att sanera en 

fuktskada orsakad av inträngande markfukt i ytterväggar och grund.  

• Föreningen vidhåller att tidigare ägare lagt fel golv och att det 

därför blivit mögelskador. De menar att bostadshavaren själv får stå 

för sanering och återställande av väggar och golv. Kan sträcka sig 

att stå för fläktar för att torka ut skadan.  

• Vår bedömning är att det har konstaterats av sakkunnig att skadan 

beror på inträngande markfukt och eftersom föreningen ansvarar 

för att en bostad ska ge betryggande skydd bland annat mot fukt 

ligger det på föreningens ansvar att sanera skadan och återställa 

väggar och golv. Ytskikten ansvarar bostadsinnehavaren själv för. 



• MN förelägger bostadsrättsföreningen om att 



• Föreningen väljer att inte överklaga beslutet och vidtar de åtgärder 
vi ålagt dem att göra: 

- Fastigheten dränerades först om.

- Samtidigt revs golvet bort ner till betongen och på ytterväggen 
knackades tunnputsen ner för att fukten skulle kunna torka ut minst 2 
veckor enligt Ocabs instruktioner. 

- Väggen sanerades sedan med mögelfri och väggen putsades upp 
igen och målades med silikatfärg. En platonmatta med uppvikta kanter 
och ventilerad sockel lades på betonggolvet för att förhindra framtida 
fuktskador, innan ytskiktet lades på.    

- Ventilationen besiktigades av sakkunnig och en paxfläkt installerades 
i badrummet, vilket ansågs vara en skälig åtgärd på förslag av 
sakkunnig.  

- 10 månader senare kan bostadsrättshavaren flytta tillbaka. 



Svårigheter i bedömningen  

Vart går gränsen för bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättshavarens 
ansvar om det inte står tydligt i stadgarna?

• Vår bedömning: skadan var orsakad pga. inträngande markfukt. Föreningen 
ansvarar för att bostaden ska ge betryggande skydd bland annat mot fukt. 
Bostadsrättshavaren ansvarar för ytskikten men dessa kan inte återställas utan 
att det skadade materialet tas bort och fukten torkas ut. Vi bedömer det därför 
skäligt att föreningen ska sanera skadan och återställa väggarna och golven. 
Rätt eller fel?

• Om bostadsrättshavaren hade ansett att föreningen även skulle återställa 
ytskikten för att ytskikten inte hade behövts bytas ut om det inte var för 
fuktskadan –skulle vi kunnat kräva föreningen på det, eller lämnat det till en 
civilrättslig process mellan dem? 

• I detta fallet var de först inte överens om vilket golv som skulle läggas i 
bostaden. Föreningen ville att det skulle göras enligt Ocabs förslag: att golvet 
skulle gjutas upp igen och lägga klinkers med golvvärme. Alternativt att golvet 
undertrycksventilerades för att man skulle kunna lägga valfri ytbeläggning. 
Bostadsinnehavaren ville absolut inte ha klinkers då det skulle likna en källare 
för mycket, föreningen ville absolut inte ha undertrycksventilerat. Det löste sig då 
de hittade en annan lösning med platonmatta och ventilerad sockel, men om de 
inte hade kommit överens –vem hade bestämt lösningen? Kan lämna till jurister 
att reda ut men bostadsrättshavaren i så fall utan bostad ännu längre…..



Tack för mig! 


