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GOLVBRUNNSBYTE 

Brf. Urbildens rutiner för ansökan om ersättning för byte av golvbrunn 

 
Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för viss kostnad om man väljer att göra 
golvbrunnsbyte själv – t.ex. vid en badrumsrenovering. Från och med januari, 2019 kommer 
ersättningen ligga på 5 000 kr.  
 
Du står själv för kostnaden för renoveringen därefter ansöker du för ersättning av golvbrunnen. 
Observera att ni alltså inte får be hantverkaren att fakturera föreningen direkt. Läs igenom 
nedanstående ordentligt innan ni påbörjar byte av golvbrunn.   
 
För att föreningen ska ta denna kostnad behöver vi att ni skickar med nedanstående: 
 

1. Tänk på att ansöka om ersättning snarast möjligt. Senast 6 månader efter renoveringen 
ska ha ansökt om ersättningen därefter har föreningen ingen möjlighet att betala ut 
ersättning. 

2. Fakturan för byte av golvbrunn alternativt faktura där byte av golvbrunn ingår skickas in 
till styrelsen. Observera att på fakturan ska information om kostnaden för själva 
golvbrunnen vara med samt vilket märke det är på den (golvbrunnen). Om det inte är med 
på fakturan kan ni även be företaget ta med informationen som en bilaga till fakturan.  

3. Tänk på att hantverkaren/företaget ska kunna uppvisa ett våtrumscertifikat samt ett 
kvalitetsdokument från BBV (Byggkeramikrådets Branschregler). Dessa intyg skall även 
skickas med när man ansöker om ersättning för byte av golvbrunn.  

4. Vi behöver även få in ett s.k. våtrumsintyg. efter att arbetet är slutför skall hantverkaren 
även kunna ge er ett kvalitetsintyg på utfört arbete gällande tätskikt. Detta intyg är 

också en viktig värdehandling för dig då det visar att arbetet är fackmannamässigt 

utfört.  

5. Om det även ingår bilder på det färdiga arbetet är detta ett stort plus men inget krav. 

6. Slutligen behöver vi få era kontouppgifter för utbetalning av ersättning.  

När vi fått in ovanstående dokument: faktura, våtrumscertifikat, kvalitetsdokument från BBV samt 
våtrumsintyg och allt ser korrekt ut betalas ersättningen ut till er.  

ANSÖKAN OCH ÖVRIGT UNDERLAG LÄMNAR NI TILL OSS GENOM:   

• e-post: info@urbilden.se. Observera då att dokumenten skall vara inskannade (inga 
fotokopior med mobil accepteras).   

• i föreningens brevlåda/postbox på Sofielundsvägen 48 A.  

• skickas in via brevgång och då är adressen: brf. Urbilden, Sofielundsvägen 48 A, 214 34 
Malmö. 

 
Har ni frågor kring ovanstående ber vi er lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se alt. lägga ett 
meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp.  
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