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Åtgärdsordning i 
förrättningen •Avstyckning

•Anläggningsåtgärd

Beteckning för nybildad fastighet/samfällighet/ 
gemensamhetsanläggning är preliminär och gäller först 
sedan förrättningen registrerats i fastighetsregistret.

Fastigheter MIDDAGEN 33 – MIDDAGEN 83, nya 
ägarlägenhetsfastigheter

I ägarlägenhetsfastigheterna ingår:

Golv

Ytskikt och underliggande skikt ner till bjälklag.

Golv i våtrum

Ytskikt samt underliggande skikt ner till bjälklag inklusive fuktspärr 
och avjämningsbruk samt eventuell golvvärmeslinga.

Tak

Ytskikt till bjälklag.

Inklädnader tak

Inklädnader inklusive infästning upp till bjälklag.
Exempel: inklädnader av ventilationskanaler inom 
ägarlägenhetsfastigheterna.

Ytterväggar
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Invändigt ytskikt. 

 

Väggar mot annan ägarlägenhetsfastighet eller samfällighet samt 
bärande innerväggar. 

Ytskikt fram till stomme. 

 

Väggar i våtrum 

Ytskikt inklusive fuktspärr. 

 

Schaktväggar 

Ytskikt inklusive eventuell fuktspärr. 
Information: Gips runt schakt ingår inte i ägarlägenhetsfastigheten. 

 

Övriga innerväggar 

Ingår i ägarlägenhetsfastigheten i sin helhet. 

 

Fönster 

Fönster inklusive karmar, smygar, infästningsdetaljer, beslag och 
utvändiga plåtdetaljer (fönsterbleck, droppbleck, avtäckningsplåt). 

 

Dörrar 

Tamburdörr (lägenhetens huvuddörr), fönsterdörr och innerdörrar. I 
samtliga fall ingår karmar, smygar, trösklar, foder, infästningsdetaljer, 
beslag och utvändiga plåtdetaljer (tröskelplåtar, droppbleck och 
avtäckningsplåtar). 

 

Balkonger 

Utrymme inklusive balkongräcke samt franskt balkongräcke och 
eluttag med tillhörande ledningar samt ytskikt på prefabricerad 
balkongplatta (både tak och golv). Balkongplatta ingår inte. På 
lägenhet på översta våningen är innertakets förlängning 
fastighetsgräns. 

 
 Förtydligande 

Bärande stomme i horisontalled (t.ex. betongbjälklag) och i vertikalled 
(t.ex. betongvägg) samt schakt för stamledningar ingår inte i 
ägarlägenhetsfastigheterna. Ledningar, kanaler och installationer inom 
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ägarlägenhetsfastigheterna som betjänar flera ägarlägenhetsfastigheter 
ingår i gemensamhetsanläggningen Middagen ga:1.

Gränsen kring ägarlägenhetsfastigheterna i förhållande till 
gemensamhetsanläggningen Middagen ga:1 avgränsas i övrigt enligt 
följande:

Tappvarmvatten/tappkallvatten
Gränsen är belägen omedelbart efter mätare i fördelarskåp. 
Fördelarskåp i ägarlägenhetsfastigheter inklusive mätare och ventiler 
tillhör blivande Middagen ga:1.

Vattenburen värme
Gränsen är belägen omedelbart efter avstängningsventil på 
inkommande värme i trapphus och före avstängningsventil på 
returledning i trapphus. Mätare och ventiler i trapphus tillhör
blivande Middagen ga:1. I större lägenheter ingår fördelarskåp (VS) i 
ägarlägenhetsfastigheterna.

Spillvatten
Gränsen är belägen vid anslutning till stamledning. Rördragning, 
såväl inbyggd som fri, golvbrunnar, vattenlås m.m. tillhör 
ägarlägenhetsfastigheterna.

Ventilation
Samtliga kanaler för till- och frånluft, såväl ingjutna som fria, samt 
don och rensluckor tillhör blivande Middagen ga:1. Spiskåpor med 
kanal ingår i ägarlägenhetsfastigheterna. Ursprungligt 
dimensionerande flöde mot gemensam kanal ska bibehållas.

Försörjning el och bredband (data, TV och telefoni)
Elledningarna är gemensamma från nätägarens mätare i elrum i 
källare via elnisch på respektive våningsplan fram till elcentral 
(EL/IT) i ägarlägenhetsfastigheterna.
Bredbandskablage är gemensamt från kopplingsstativ i källarplan i 
elrum fram till elcentral (EL/IT) i ägarlägenhetsfastigheterna.
EL/IT-skåp i lägenheterna ingår i ägarlägenhetsfastigheterna. Mätare 
tillhör aktuell nätägare.

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Daniel Halvardsson


