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Checklista för att förebygga 
vattenskador i lägenheten 
 
 
BADRUMMET 
 

o Åtgärda eventuella sprickor i fogarna mellan kakelplattor eller klinkers 
o Kontrollera så att det inte finns ”missfärgade fogar”  
o Åtgärda plastmattor som släpper i skarvar 
o Åtgärda otäta skruvhål eller rörgenomföringar 
o Kontrollera om klämringen är i god kondition i golvbrunnen om 

plastmatta är inlagd på badrumsgolvet 
o Byt ut ”smällande” kranar 
o Packa om droppade kranar 
o Köp alltid en kran av god kvalité om du ska byta en kran 
o Kontrollera så att ventilationen i badrummet fungerar 
o Rengör golvbrunnen regelbundet 
o Rensa vattenlåset under tvättstället regelbundet 
o Anmäl omgående till fastighetskontoret om avloppsvattnet rinner ut dåligt 
o Placera helst tvättmaskinen i badrummet och ha den inte igång när du inte 

är hemma 
o Kontrollera regelbundet slangar och kopplingar till tvättmaskinen 
o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns det rostfläckar på 

eller det droppar från elementet 
o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns det fuktfläckar i 

taket  
o ”Motionera” avstängningskranarna för varm- och kallvattnet i badrummet 

några gånger om året så att de inte kärvar om vattnet skulle behöva 
stängas av 

 
KÖKET 

o Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en diskbänksblandare 
med inbyggd avstängningskran 

o Se till att diskmaskinens avloppsslang är fäst i skåpets överkant 
o Ha alltid ett diskmaskinsunderlägg under diskmaskinen så att 

vattenläckage upptäcks i tid 
o Ha inte diskmaskinen igång när du inte är hemma 
o Kontrollera regelbundet att slangar och kopplingar till diskmaskinen är i 

gott skick 
o Byt ut ”smällande” kranar 
o Packa om droppade kranar  
o Köp alltid en kran av god kvalité om du ska byta en kran 
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KÖKET (FORTS) 

o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns det rostfläckar på 
eller det droppar från elementet 

o Rensa vattenlåset under diskbänken regelbundet 
o Anmäl omgående till fastighetskontoret om avloppsvattnet rinner ut dåligt 
o Ha ett underlägg under kylen och frysen så att vattenläckage upptäcks i 

tid 
o ”Motionera” avstängningskranarna för varm- och kallvattnet i köket några 

gånger om året så att de inte kärvar om vattnet skulle behöva stängas av 
 
BOSTADSRUMMEN 

o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns det rostfläckar på 
eller om det droppar från ett element 

o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns fuktfläckar på någon 
av ytterväggarna i rummen eller i något angränsande rum till badrummet 

o Anmäl omgående till fastighetskontoret om det finns fuktfläckar på något 
golv i ett rum som angränsar till badrummet 

o Lufta inte själv ett element om du inte säkert vet hur det ska gå till 
 
 
 
 

 

 


