
 

Byggeanmeldelse 
 

Skal du renovere eller bygge om i din 

lejlighed, skal du have det godkendt af 

Andelsforeningens bestyrelse. 

Navn:     

Adresse:     

Bolignummer:    

E-mailadresse:    

Telefon/mobil:    
 
Arbejdet omfatter: Type af arbejde: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Køkken Entre

Andet, hvilkeBad/toilet

Stue/værelse

Andet, hvilket

VVS - vand eller gas

El

Murer/tømrer

Beskriv hvad der skal udføres: (uddybende arbejdsbeskrivelse er vedhæftet)

Hvem udfører arbejdet: Dig selv Håndværkere

Kræver arbejdet byggetilladelse fra Københavns Kommune Ja Nej

Skal der anmeldes ændringer til BBR Ja

NejEr der tilknyttet en rådgiver til projektet Ja, hvem

Nej

Vedlagt dokumentation til for ansøgning:

Tegninger:

Før Efter

Fuldmagt til brug ved byggeansøgning til Københavns Kommune

Andet



Stigestreng må kun tilgås efter vandmålere. Du bliver erstatningspligtig overfor foreningen, hvis der  
ændres på stigestreng, da foreningen mister garantien på hele installationen. 
 
For at få badeværelse  
som forbedring i forbindelse med salg, skal vi som minimum have dokumentation for at følgende er  
udført korrekt: 
 

• Potentialudligning 
• Bassinvirkning 
• Vådrumsmembran 
• Brandlukning 
• Tilslutning til faldstamme i henhold til krav fra Proline. 
• Billeder af afløbsinstallation hos underbo. 
• Rør udført efter D&V fra Christoffersen & Knudsen 
• Accept fra underbo, at retablering er godkendt 

 
Ved ændring af bærende vægge eller andre konstruktive ændringer, skal vi som minimum have 
dokumentation for følgende: 

 
• Kopi af den statiske rapport 
• Dokumentation for, at arbejdet er udført i henhold til rapport. 

 
Du er selv pligtig til, at have dokumenterne klar i forbindelse med vurderingen af lejligheden. 

 

Dato for ansøgning:    

Underskrift:     

 
Ved min underskrift erklærer jeg hermed, at jeg vil overholde gældende 
bygningsreglement for ombygning/renovering og SBI-anvisninger, samt 
foreningens vejledninger, vedtægter og husorden for ombygning og renoveringsarbejde. 
Andelshaver er ansvarlig og erstatningspligtig, ved eventuelle fejl eller skader på 
egen, andres og fælles ejendom. Ulovlige installationer o.lign som ikke kan 
godkendes efter gældende lovgivning på området, samt foreningens vejledninger kan påbydes 
udbedret på andelshavers bekostning.  
 
Godkendt af A/B Borups Plads 
 
Dato for ansøgning:    

Underskrift:     

 

Bestyrelsens godkendelse berettiger andelshaveren til at påbegynde arbejdet eller indhente 
byggetilladelse hos Københavns Kommune. 
Det er andelshaverens eget ansvar at arbejdet overholder gældende regler. 
Andelshaver er ansvarlig og erstatningspligtig, ved eventuelle fejl eller skader på egen, andres og 
fælles ejendom. Ulovligheder og fejlinstallationer kan påbydes udbedret på andelshavers 
bekostning. 
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