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IINNSSTTRRUUKKTTIIOONN  FFÖÖRR  LLÄÄSSNNIINNGG  AAVV  BBEESSIIKKTTNNIINNGGSSUUTTLLÅÅTTAANNDDEETT  
 
Efter det att besiktningsförrättaren överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet 
noggrant läsas igenom av uppdragsgivaren. Anser uppdragsgivaren att det saknas någon uppgift eller påpekande i 
besiktningsutlåtandet som besiktningsförrättaren lämnat muntligen vid besiktningstillfället skall uppdragsgivaren 
omgående kontakta besiktningsförrättaren för eventuell komplettering/revidering. De fullständiga uppdragsvillkoren 
återfinns i bilagan ”Besiktningsförutsättningar” sist i detta utlåtande. 
Utlåtandet är uppbyggt så att byggnaden beskrivs utifrån konstruktionsutföranden. Utlåtandet innehåller följande punkter: 
•  TYP/UTFÖRANDE: 
•  RISKANALYS 
•  OKULÄR KONTROLL 
•  BEHOV AV FORTSATT TEKNISK UTREDNING 
 
TYP/UTFÖRANDE 
Besiktningsförrättaren anger vilken typ eller utförande av konstruktionsdelar som är aktuell och det anges (om det ej är 
uppenbart) var informationen om detta inhämtats. Om vad som anges under typ/utförande är besiktningsförrättarens 
egen bedömning så bygger bedömningen på vad som erfarenhetsmässigt är sannolikt utifrån besiktningar av liknande 
byggnader, vad som kan förväntas med anledning av bl.a. byggnormer vid tidpunkt för utförandet, ev. 
stickprovskontroller och andra indikationer och informationer som inhämtats vid den okulära besiktningen. 
 
RISKANALYS (Generella kommentarer beträffande vad som är allmänt känt om konstruktionsutförande/typ) 
Riskanalysen bygger på den samlade information som framkommit av handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den 
okulära besiktningen samt av vad som erfarenhetsmässigt framkommit vid besiktning av, eller utgör allmän kunskap om, 
andra jämförbara fastigheter och byggnader som byggts eller ombyggts vid samma tidpunkt. Dessutom redovisas sådana 
förhållanden som är viktigt för en fastighetsägare att känna till. Det kan även förekomma generella rekommendationer 
under denna punkt. Här anges också normala, erfarenhetsbaserade ”tekniska livslängder” för de flesta 
konstruktioner/utföranden i syfte att underlätta planering av byggnadsunderhåll. 
 
OKULÄR KONTROLL ( Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer) 
Under denna rubrik antecknas sådana fel och brister samt ev. ytterligare information som framkommit vid 
besiktningstillfället (utan förstörande ingrepp). Informationen avser specifikt besiktningsobjektet och kan innehålla 
informationer utöver vad som anges i riskanalysen enligt ovan och som kan vara viktigt för uppdragsgivare att känna till. 
Även om besiktningsförrättaren i utlåtandet anger t.ex. ”inget särskilt att notera” så kvarstår eventuell generell risk enligt 
lämnad riskanalys. 
Eventuella rekommendationer i utlåtandet utgör i normalfallet inget fullständigt åtgärdsförslag utan görs i syfte att 
uppmärksamma en fastighetsägare/presumtiv köpare på att t.ex. förbättringsarbeten, renoveringar eller ytterligare 
kontroller kan behöva utföras. Finns en rekommendation så innebär det normalt att besiktningsförrättaren ej anser 
konstruktionsutförandet vara fullgott utfört och ger då information om hur det vanligtvis åtgärdas. 
Vad gäller eventuella rekommendationer om förbättringsåtgärder i t.ex. torpargrunder(krypgrunder), uppbyggda golv, 
vindar mm. så lämnas rekommendationen oftast i syfte att begränsa risken för framtida skador och/eller att en 
uppmärksammad skada ej skall förvärras och/eller som upplysning om hur andra har löst problemet. 
 
BEHOV AV FORTSATT TEKNISK UTREDNING 
Besiktningsförrättaren kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kan klarläggas i den okulära 
besiktningen liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta fel i sådant som i och för sig inte 
ingår i överlåtelsebesiktningen. För påtaglig risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen eller under rubriken okulär 
kontroll behöver inte, enligt rekommendation av SBR, besiktningsförrättaren föreslå fortsatt teknisk utredning för att 
klarlägga om detta är fallet eller ej. En fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning 
kan beställas som tilläggstjänst och kräver dessutom fastighetsägarens medgivande. 
 
REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG 
Följande uppdrag ingår inte i överlåtelsebesiktningen men kan ha beställts som särskilt uppdrag: 
•  Fördjupad kontroll av konstruktioner i form av t ex konstruktionsingrepp, fullständiga fuktmätningar, provtagningar mm 
•  Fullständiga åtgärdsförslag och/eller kostnadsuppskattningar 
•  Fortsatt teknisk utredning 
Sådana särskilda uppdrag kan antingen redovisas i detta utlåtande eller i ett separat utlåtande. 
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  BBEESSIIKKTTNNIINNGGSSOOBBJJEEKKTT  

 
FFAASSTTIIGGHHEETTEENN  Mensättra 19:4 
  Storholmsvägen 3 b 
  Nacka kommun 
   
ÄÄGGAARREE  Gunnar Bergman 
   
UUPPPPDDRRAAGGSSGGIIVVAARREE  Gunnar Bergman 
  Storholmsvägen 3 

132 52 Saltsjöbo 
   
OORRDDEERRNNUUMMMMEERR  46360 
   
UUPPPPDDRRAAGGEETTSS  

GGEENNOOMMFFÖÖRRAANNDDEE  
Ansvaret för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare och 
besiktningsföretaget. För att ansvar skall kunna göras gällande mellan presumtiv 
köpare och besiktningsföretag krävs att genomgång av besiktningsutlåtandet görs 
med köparen helst via genomgång på plats eller att köpare beställer en helt ny 
besiktning från Eminenta. Då kan man även beställa eventuell tilläggstjänst, typ fukt 
och konstruktionskontroll, skadeutredning, information beskrivning av 
installationsdelen etc. Läs mer på vår hemsida www.eminenta.se. Uppdraget debiteras 
enligt gällande prislista. 
Beställning utförs med vår bokningscentral på telefon 08-584 305 80. 
Bokningscentralen är öppen 07.00 - 19.00, alla dagar i veckan.  
 

BBEESSIIKKTTNNIINNGGSS--  
FFÖÖRREETTAAGG  

Värderings- och Besiktningsföretaget Eminenta i Sverige AB  

   
BBEESSIIKKTTNNIINNGGSS--
FFÖÖRRRRÄÄTTTTAARREE  

Ian Månsson 

   
NNÄÄRRVVAARRAANNDDEE  Gunnar Bergman samt undertecknad 
   
BBEESSIIKKTTNNIINNGGSSDDAAGG  2007-04-02 
   
VVÄÄDDEERRLLEEKK  Klart väder och temperaturen var ca +12ºC. 

 
BBYYGGGGNNAADDSSTTYYPP  Enplanshus med källare, uppfört år 1943. 
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TTIILLLLHHAANNDDAAHHÅÅLLLLNNAA  HHAANNDDLLIINNGGAARR  
KKOOMMMMEENNTTEERRAASS  II  LLÖÖPPAANNDDEE  TTEEXXTT  II  DDEETT  FFAALLLLEETT  DDEETT  AANNSSEESS  VVAARRAA  AAVV  BBEETTYYDDEELLSSEE  FFÖÖRR  BBEESSIIKKTTNNIINNGGEENN  

  
Inga handlingar typ ritningar och/eller konstruktionsbeskrivningar fanns tillgängliga vid 
besiktningstillfället. 
 
 

SSÄÄLLJJAARREENNSS  MMUUNNTTLLIIGGAA  UUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR  
DDEETT  KKAANN  ÄÄVVEENN  FFIINNNNAASS  UUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR  FFRRÅÅNN  SSÄÄLLJJAARREENN  SSOOMM    AANNTTEECCKKNNAATTSS  LLÖÖPPAANNDDEE  II    UUTTLLÅÅTTAANNDDEETT..    

  
Fastigheten förvärvades år 2005 
Inför förvärvet utfördes ingen överlåtelsebesiktning med byggnadstekniker. 
 
Nuvarande ägare känner ej till om det föreligger några myndighetsbeslut/förelägganden som kan påverka 
fastigheten. Enligt uppgift saknas inga bygglov. 
 
Det har aldrig förmärkt någon avvikande lukt typ "mögellukt" i huset och har ej heller fått påpekanden 
från utomstående om att det skulle finnas en avvikande lukt. 
 
Inga fuktfläckar har noterats på vare sig väggar eller innertak i bostaden. 
 
Det har ej noterats några problem med inomhusventilationen. Inga omfattande kondensbildningar har 
noterats på fönsterrutors insidor. 
 
Vatten- och avloppsinstallationer har fungerat normalt utan upprepade stopp eller liknande. 
 
Elinstallationer fungerar normalt och utan att säkringar frekvent löst ut. 
 
Det förekommer inga problem med att hålla huset varmt under vinterhalvåret. 
 
Maskinell utrustning fungerar normalt. 
 
Inga kända vatten-/försäkringsskador har förekommit i byggnaden. 
 
Radonmätning är utförd år 2007  
 
Det har ej noterats eller märkts av några sättningar i byggnaden. Inga lutande golv, självstängande dörrar, 
onormala sprickbildningar etc. förekommer. 
 
Det har ej tagits bort några mellanväggar i huset som kan innebära försvagningar eller har orsakat någon 
sättning i huset. 
 
Det har aldrig noterats problem med dåligt fall mot eller bakfall från golvbrunnar i våtutrymmen. 
 
Det har ej eldats i öppna spisen på länge varför man bör kontakta skorstensfejarmästaren om lämpligheten 
att elda utan att först kontrollera skorstensstocken. 
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BBEESSIIKKTTNNIINNGGSSRREESSUULLTTAATT  
RREEDDOOVVIISSNNIINNGG  AAVV  NNOOTTEERRIINNGGAARR  VVIIDD  OOKKUULLÄÄRR  KKOONNTTRROOLLLL  IINNKKLLUUSSIIVVEE  RRIISSKKBBEEDDÖÖMMNNIINNGG//RRIISSKKAANNAALLYYSS  AAVV  KKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONNEERR..  II    
FFÖÖRREEKKOOMMMMAANNDDEE  FFAALLLL  RREESSUULLTTAATT  AAVV  TTIILLLLÄÄGGGGSSTTJJÄÄNNSSTTEERRNNAA  KKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONNSS//FFUUKKTTKKOONNTTRROOLLLL,,  UUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR  OOMM  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNEERR  

SSAAMMTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OOMM    BBEEHHOOVVEETT  AAVV  EEVVEENNTTUUEELLLLAA  YYTTTTEERRLLIIGGAARREE  UUTTRREEDDNNIINNGGAARR  OOCCHH  KKOONNTTRROOLLLLEERR  

  
 
 GGRRUUNNDDLLÄÄGGGGNNIINNGG  
   

 
MMAARRKK  TYP: 

Berg enligt ägare 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Byggnadens undergrund bedöms som stabil med liten risk för sättningar.  
 
• För att minska ytvattentillförsel mot en byggnad så bör man se till att marken 

närmast grund lutar ifrån byggnaden. Mark närmast grund bör dessutom bestå av 
vattengenomsläppligt material. Man bör även undvika större träd eller buskar invid 
huset eftersom rötterna kan växa in i och förorsaka stopp i avlopps-, dränerings- och 
dagvattenledningar. 

 
• Rekommenderar kontroll avseende eventuell förekomst av markradon om detta ej 

utförts (se vidare under punkten radon nedan). 
 

  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  
Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Inga avvikande lutningar/planavvikelser noterades i byggnaden eller andra signaler som 
tyder på att allvarliga rörelser/sättningar skett i huset, orsakat av rörelser i mark. 
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  GGRRUUNNDDSSUULLOORR  UTFÖRANDE: 

Grundsulor med mellangjutet betonggolv och golvbeläggningar direkt på betong. 
Passivt ventilerade golvkonstruktioner (Platonkonstruktion). Enligt ägare. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Grundsulor har en bärande funktion. Betonggolven som gjuts mellan grundsulorna 

är vanligtvis tunna och oarmerade och saknar normalt bärande funktion. Detta 
eftersom de endast tjänar som golv eller underlag för golvbeläggning. Det är därför 
mer regel än undantag att det förekommer sprickor i dessa betonggolv vilka 
vanligtvis endast har "kosmetisk betydelse".  

 
• Dessa typer av grunder har normalt högre fuktvärden i anslutning mot mark pga. 

markfukt. Detta eftersom de i normalfallet grundlagts direkt ovanpå befintlig mark 
eller ovan ett tunt avjämningslager, dvs. utan underliggande kapillärbrytande eller 
dränerande material.  

 
• Det är vanligt förekommande vid inredning med golvkonstruktioner på 

betongplatta/grundsulor på mark att de utförts på sådant sätt att man kan erhålla 
problem med mikrobiell tillväxt ( i dagligt tal "mögel"). Täta golvbeläggningar (typ 
pvc-mattor, linoleummattor) ökar fukthalten i betongplattan vilket kan medföra s.k. 
"mjukgöraravgång" från pvc-mattor eller mikrobiell tillväxt i lim eller 
linoleummattor.  

 
• Grundprincipen för att undvika fukt- och mikrobiella skador är att inget organiskt 

material (parkettgolv, träreglar, väggsyllar isolering mm) skall påverkas av naturlig 
markfukt i betonggolvet. Vid eventuell inredning av denna typ av golvkonstruktion 
så bör den utföras med material som tål fukt eller skyddas från fukt i betonggolv 
(t.ex. klinker alternativt likvärdigt, luftspaltbildande konstruktioner typ  
Platon/Ribbon  eller Nivellgolv. Man bör ej heller lägga på täta material (typ 
plastmattor, linoleummattor etc.) som hindrar betonggolvets uttorkning vilket kan 
medföra s.k. mjukgörar-avgång från pvc-mattor eller mikrobiell tillväxt i lim.  

 
Luftspaltsbildande golvkonstruktioner 
 
• Luftspaltsbildande golvkonstruktioner (typ Platon-, Icopal Ribbon-, Nivellgolv och 

liknande) används ofta vid renoveringar av golv- och grundmurskonstruktioner som 
skadats pga. markfukt. Ibland används dessa golv för att ventilera bort effekter av 
s.k. caseinhaltigt flytspackel eller markradon. Det finns två olika typer av 
luftspaltsbildande golvkonstruktioner. Dels med material av luftspaltbildande 
plastmatta, dels med uppreglade golv med distanser mot betongplatta och övergolv 
av t.ex. spånskiva/parkett. Båda typerna bedöms ur fuktsynpunkt och med mekanisk 
ventilation som likvärdiga.  

 
• Endast i undantagsfall bör luftspaltbildande golv läggas med passiv ventilation (ej 

mekaniskt ventilerad luftspalt i golv). Detta gäller särskilt golv av typ Platon / Icopal 
Ribbon pga. att den täta plastmattan ofta bygger upp hög fukthalt i betonggolv som 
sedan kan orsaka fuktskador i nederkant väggar, tapeter, syllar mm. Om man trots 
allt väljer ett passivt ventilerat golv bör anslutande väggar vara av fukttålig betong 
eller likvärdigt, betonggolv noggrant rengöras från sågspån, lim- och mattrester samt 
även se till att golvspånskivor/parkett fuktskyddas i anslutning mot väggar. 
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  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Platonmattan har lagts passivt ventilerat, dvs. utan fläktar. Risken med denna 
konstruktion är att fukt kan tryckas ut mot väggarna/syllarna och om dessa är av trä 
finns risk för mikrobiell aktivitet. 
 
Ingen avvikande lukt som tyder på mikrobiell aktivitet ("i dagligt tal mögel") kunde 
förnimmas i vare sig inomhusluften eller vid stickprovsmässiga luktkontroller utmed 
golvvinklar uppbyggda golv. Således inga indikationer på att det föreligger mikrobiell 
aktivitet/skador i golv- och väggkonstruktion på betonggolv. Säkerställande av status 
kräver konstruktions ingrepp mätningar etc. 
 

 
 GGRRUUNNDD  
   

 
GGRRUUNNDDMMUURRAARR  //  
KKÄÄLLLLAARRVVÄÄGGGGAARR  

UTFÖRANDE: 
Grundmurar av betonghålsten enligt ägare. Invändigt helt eller delvis inklädda 
grundmurar. Enligt ägare är källarens badrum/tvättstuga reglad med plåtreglar. Övrig 
konstruktion okänd. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Denna typ av grundläggning är i normalfallet stabil. Mindre sprickbildningar kan 

medföra brister i utvändig fuktisolering men medför i normalfallet endast liten risk 
för byggnadens goda bestånd med avseende på hållfasthet. Inklädda 
grundmursväggar gör även att det inte går att se eventuella brister i utvändig 
fuktisolering. När fuktisoleringen eller dränering blir gammal eller murar av annan 
orsak släpper igenom fukt finns därför uppenbar risk för fukt- mikrobiella skador i 
dessa väggar. 

 
• Invändigt isolerade och inklädda källarväggar kan medföra risk för fukt-/mikrobiella 

skador (i dagligt tal "mögel") Detta beroende på att i vart fall nederkant inklädda 
väggar kan erhålla ett relativt högt fuktinnehåll vilket i sin tur kan medföra 
mikrobiell tillväxt i fuktkänsliga material (träreglar, isolering etc.). 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Trots att undertecknad ej känner någon avvikande lukt (typ mögellukt) i vare sig 
inomhusluften eller vid stickprovsmässiga luktkontroller utmed golvvinklar, föreligger 
ändå risk att konstruktionen kan vara påverkad av markfukt. Gäller främst källarväggar 
under mark. För bättre bedömning krävs konstruktionsingrepp. Lämpligt är att sätta 
upp/montera inspektionsluckor (typ Hilaluckor) för att få information av förhållandet i 
väggen före köpet och för fortlöpande kontroller av förhållandet i väggarna och 
framtida underhållsbehov. Se även under not dränering/fuktisolering. 
 
Plåtreglar är en bättre konstruktion vid inklädda källarväggar, och då helst med luftspalt 
mot källarvägg/yttervägg eller helt utan isolering. 
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FFUUKKTTIISSOOLLEERRIINNGG  //  
DDRRÄÄNNEERRIINNGG  

UTFÖRANDE: 
Fuktisolering av system Platon, Icopal Ribbon eller likvärdigt enligt ägare. 
Dränering troligtvis av plastslang eftersom det förmodas vara utfört samtidigt med 
fuktisoleringen. Från år 1997 enligt ägare. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Funktion på en dränering beror på en rad faktorer såsom dess kringfyllnadsmassor, 

avledning av vatten, typ och material i dränering mm. Normal livslängd på dränering 
brukar därför anges till 20 - 30 år från utförandet. Därefter måste man räkna med 
nedsatt funktion och behov av uppgrävning och utbyte av dräneringsledningar pga. 
åldersslitage. För att minska risk för stopp eller dämning i dagvatten- eller 
dräneringsledningar bör man regelbundet rengöra dagvattenbrunn om sådan finns. 

 
• Fuktisolering av system Platon, Ribbon etc. bedöms vid rätt utförande och 

återfyllning ha en längre livslängd än dräneringen, vilket innebär att man i 
normalfallet endast behöver påräkna översyn och eventuell lagning/komplettering 
av fuktisoleringen, i samband med åtgärdande av dräneringen.  

 
• Nedsatt funktion på fuktisolering och/eller dränering kan innebära hög 

fuktpåverkan på grund med risk för fuktrelaterade skador i golvkonstruktioner, 
golvbeläggningar, grundmurar, reglade väggar mm. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Grundprincipen för att undvika mikrobiella skador (dagligt tal mögel) i våra byggnader 
är att inget organiskt material typ träreglar, isolering etc. byggs in i fuktig miljö eller 
monteras direkt på betongplatta, grundmurar mm utan fuktskydd. 
 
Inga indikationer på nära förestående behov omisolering/omdränering av grunden vid 
besiktningstillfället. 
 
 

DDAAGGVVAATTTTEENN  UTFÖRANDE: 
Avledning av dagvatten sker till kommunalt nät enligt ägare. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Bedömd teknisk livslängd på dagvattenledningar brukar uppskattas till 30 - 50 år 

från tiden för utförandet. Med tiden kan man förvänta sig nedsatt funktion och 
behov av uppgrävning och utbyte ledningar pga. igenslamning, marksättningar mm. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Dagvattenbrunn har lokaliserats och finns tillgänglig för resning och kontroll. 
 
Inget särskilt att notera ur teknisk synvinkel. 
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 SSTTOOMMMMEE  
   

 
YYTTTTEERRVVÄÄGGGGAARR  UTFÖRANDE: 

Äldre träregelstomme enligt egen bedömning. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Träregelstommar uppförda innan Svensk Byggnorm 1975 har vanligtvis sämre 

energivärden än moderna stommar, bl.a. till följd av mindre värmeisolering och 
otätheter.  

 
• Det är ej ovanligt med lutningar och ej räta vinklar i byggnader från denna 

tidsperiod. Det är ej heller ovanligt med viss sprickbildning (tapetdragningar etc.) i 
dessa byggnader till följd av rörelser i block- eller skivskarvar. Dessa rörelser medför 
vanligtvis ej någon fara för byggnadens goda bestånd. 

 
• Om det finns gjutna altaner, trappor etc. mot trästommen kan det medföra risk för 

rötskador pga. fukttransport via betong in till stommen. 
 

  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  
Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Inget särskilt att notera som avviker från vad som anses vara normalt för 
konstruktionen och normalt åldersslitage. 
 
 

MMEELLLLAANNBBJJÄÄLLKKLLAAGG  UTFÖRANDE: 
Trä enligt egen bedömning. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• I mellanbjälklag av trä förekommer i normalfallet mindre rörelser och i dessa 

bjälklag kan med tiden viss svikt/golvknarr uppkomma till följd av 
åldersdeformationer och upprepade belastningar. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Inget särskilt att notera som bedöms vara onormalt för konstruktionsutförandet 
och/eller utgör normalt åldersslitage. 
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FFAASSAADD  UTFÖRANDE: 

Träpanel. 
Senast målad 2006 enligt ägare 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Normal "livslängd" på en träfasad beror på en rad faktorer såsom, virkeskvalitét, 

underhåll, färgtyp, yttre förhållanden etc. I hus uppförda från 1960-talet och framåt 
blev det vanligt att man började använda sämre virkeskvalitét, klenare dimensioner 
samt att träfasaderna började målas med s.k. "plastfärg". För att minska risken för 
skador till följd av detta monterades i normalfallet träpanelen med en bakomliggande 
luftspalt vilket innebär att träpanelen till viss del kan torka ut. Avsaknad av luftspalt 
kan innebära kortare livslängd på en fasadpanel pga. ökad risk för kvarstående fukt i 
panelen. Beroende på ovanstående faktorer bedöms livslängden för en träpanel, vid 
normalt underhåll, till ca 30 - 50 år varefter man har att kalkylera med att utbyte kan 
bli nödvändigt.  

 
• Är fasadpanelen skarvad föreligger alltid risk för fuktinträngning i dessa skarvar 

(framförallt om de glipar), vilket kan vara svårt att upptäcka i tid. Syns 
missfärgningar på panelen i anslutning till skarvar och/eller att den visar tecken på 
att ha sugit fukt i ändträ, kan det föreligga risk för skador även på bakomliggande 
vägg. Man bör således vid misstanke kontrollera och underhålla dessa delar av 
fasaden väl.  

 
• Vad gäller stående panel finns två skolor hur man behandlar ändträ vid byggnation. 

Den ena gruppen anser att man skall snedsåga ändträ för att erhålla s.k. 
"droppkant". Den andra anser att man inte skall göra det eftersom ändträyta blir 
större, vilket (enligt den skolan) skulle leda till ökad risk för fuktuppsugning i ändträ. 
Oavsett hur det utförts är det viktigt att måla/inolja ändträ för att begränsa 
fuktuppsugningen. Man får som köpare ta egen ståndpunkt hur det skall utföras. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Fasaden uppvisar normala ålders- och förslitningsskador. Det har genom åren målats 
många lager färg på panelen. Punktvis kontrollerad panel visar inte på några rötskador. 
Undertecknad rekommenderar målning av ändträ. 
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FFÖÖNNSSTTEERR  TYP: 

Kopplade tvåglasfönster. Från byggår enligt ägare. 
(Nyare altandörr med isoleringsglas) 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Normal livslängd på fönster beror på en rad faktorer såsom, virkeskvalitét, 

underhåll, färgtyp, yttre förhållanden etc. Vidare rekommenderas att man 
regelbundet kontrollerar infästning och tätning av fönsterbleck och droppbleck.  

 
• Fönster tillverkade innan 70-talet har generellt sett bättre virkeskvalité (kärnvirke 

eller sorterat virke) och längre livslängd än fönster tillverkade på 70-talet och senare. 
Vid mindre lokala rötskador i bågar och karmar så brukar det därför vara en god idé 
att laga/bättra dessa fönster pga. för övrigt bra virkeskvalité. 

 
• Normal livslängd på dessa fönster beror naturligtvis på underhåll, placering i fasader 

mm men med ett bra underhåll är det inte ovanligt med livslängder på 50 år eller 
mer.  

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Fönster uppvisar generellt sett normala ålders- och förslitningsskador. Slumpvis valda 
stickprovskontroller i vissa fönsterbågar och karmar påvisade inget onormalt.  
 
 

AALLTTAANN  //  
BBAALLKKOONNGG  

UTFÖRANDE:  
Träkonstruktion med betongplintar. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Normal livslängd på utvändiga träkonstruktioner beror på en rad faktorer såsom, 

virkeskvalité, underhåll, färgtyp, yttre förhållanden etc. Träkonstruktioner kräver 
löpande underhåll genom t.ex. målning, inoljning etc. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Inget särskilt att notera annat än vad som betraktas som normala ålders- och 
förslitningsskador.  
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VVIINNDD  UTFÖRANDE: 

Vindsbjälklaget utfört med "ångspärr" av papp och isolering av kutterspån, torv 
och/eller liknande. Utförande enligt egen kontroll. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Ventilation av vindar är föremål för diskussion och forskning inom branschen. Vissa 

anser att konstruktionerna skall vara ventilerade med luftspalter medan bl.a. SP:s 
undersökningar visat att ventilationen är av mindre betydelse än vi tidigare trott och 
att ventilationen (luftspalterna) i vissa fall till och med fuktar upp 
takkonstruktioner/vindar. Detta gäller i synnerhet moderna välisolerade byggnader. 

 
• Äldre byggnader saknar normalt luftspalter mellan yttertak och isolering. Tak och 

vindar i äldre byggnader tillfördes vanligen värme pga. sämre isolering än i moderna 
byggnader samt ofta även via en varm skorstensstock. Med detta avses att 
grundprincipen för en äldre takkonstruktion var att man, till skillnad från en modern 
dito, strävade efter att till viss del värma tak/vindar och därigenom sänka den 
relativa ånghalten (fuktigheten).  

 
• Ångspärren (pappen) är vindtät men släpper i viss omfattning igenom fuktig 

inomhusluft i skarvar, genomföringar etc. som kan kondensera mot kall yttertaksyta. 
Fukttillskottet inomhus var förr i tiden betydligt lägre än vid dagens boende med 
bad, dusch, tvätt mm. Det är därför av avgörande betydelse, om man ska undvika 
fuktskador i tak och på vindar, att man har en väl fungerande ventilation (gärna 
mekanisk) som skapar undertryck inomhus samt minskar det allmänna 
fukttillskottet. Detta måste särskilt beaktas om man förändrar uppvärmningssystem 
(en kall skorsten minskar självdragventilationen), lägger om yttertak med täta 
undertakstäckningar (tät takpapp), tilläggsisolerar vinden eller ökar fuktillskottet 
inomhus genom högre personbelastning. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Lokalt förekommer fuktfläckar i råspont/takbrädning vilket indikerar takläckage. 
Troligtvis från tidigare läckage. Enligt ägare är åtgärder gjorda. Torrt vid 
besiktningstillfället. 
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YYTTTTEERRTTAAKK  UTFÖRANDE: 

Taktäckning utförd med betongpannor på läkt, modern underlagspapp samt råspont. E 
Från år 1997, enligt uppgift från ägare 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Betongtakpannor och underlagspapp bedöms ha lång livslängd. Det finns ännu inte 

tillräckligt underlag för faktiska åldersbedömningar men denna typ av taktäckning 
bör med normalt underhåll fungera i storleksordningen ca 30-40 år efter läggning. 
Moderna betongtakpannor har lång livslängd och är förhållandevis täta genom 
falsade fogar mm. En viss mängd vatten och skräp tränger dock alltid in under 
pannorna varför underlagspappen har avgörande betydelse för takets täthet.  

 
• Livslängden för en modern underlagspapp med glasfiberstomme brukar anges till ca 

30-40 år, därefter får man räkna med att det kan bli aktuellt lägga om taket för att 
undvika skador pga. takläckage. 

 
• För att underhålla taket och för att förlänga takets livslängd bör översyn och utbyte 

av trasiga takpannor utföras regelbundet liksom översyn och kontroll vid plåtbeslag 
och genomföringar. Vidare rekommenderas regelbunden borttagning av skräp, löv 
och mossa såväl ovan som under takpannor. 

 
• Takfoten är en känslig del av taket och det är inte alltid lätt att se pågående skador 

på håll eftersom takfoten oftast är målad. Takfoten bör hållas under regelbunden 
kontroll. Dagens vattenbaserade färger missfärgas med tiden och det kan göra att det 
är extra svårt att se/upptäcka pågående skador. Ju äldre taket är desto större är ju 
risken att det kan ha uppstått rötskador vilket vanligtvis upptäcks i samband med 
takomläggning. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Fotplåtar saknas. Risken ökar för fuktskador i takfot. 
 
Nockpannor är ej spikade.  
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 IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNEERR  

II  EEMMIINNEENNTTAA--MMOODDEELLLLEENN  BBAASS  IINNGGÅÅRR  EEJJ  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSSDDEELLEENN  II  UUPPPPDDRRAAGGEETT..  
   

 
VVEENNTTIILLAATTIIOONN  UTFÖRANDE/TYP: 

Självdragsventilation. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• För att en självdragsventilation skall fungera på avsett sätt krävs, förutom de 

termiska drivkrafterna (skillnad i temperatur mellan ute- och inneluft), att en 
tillräckligt fungerande tilluft finns i byggnaden. En självdragsventilation har normalt 
svårt att uppnå kraven på tillräckligt luftutbyte med avseende på dagens höga 
fuktproduktion inomhus. Otillräcklig ventilation kan i vissa fall medföra 
uppfuktning och kondensation i konstruktionsdelar (vanligast i takkonstruktioner 
och vindsutrymmen).  

 
• En fukt- och klimatmässigt bättre lösning är en mekanisk ventilation vilket innebär 

att ventilationen blir styrd samt att ett undertryck skapas i byggnaden. 
 

  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  
Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Säljaren upplever inte att det varit problem med ventilationen i huset. 
 
Förändringar i husets uppvärmningssystem, år 2005 installerades bergvärme, gör att 
man i framtiden bör vara uppmärksam på ventilationen i huset. Kontrollera vinden om 
kondens bildas i undertak. Notera om kondens bildas på eller mellan fönster etc. 
 
 

UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGG  • Kontroll av uppvärmningssystemet ingår ej i uppdraget. 
 

   
EELLSSYYSSTTEEMM  • Kontroll av elsystemet ingår ej i uppdraget. 

 
   
VVAATTTTEENN  //  AAVVLLOOPPPP  • Kontroll av va-anläggningarna/installationerna ingår ej i uppdraget  

 
   
SSKKOORRSSTTEENN  //  
RRÖÖKKKKAANNAALLEERR  

• Kontroll av skorstenen/rökkanaler och till den anslutna delar ingår ej i uppdraget. 
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 KKÖÖKK  //  VVÅÅTTRRUUMM  
   

 
KKÖÖKK  TYP: 

Nutida standard. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Normal teknisk livslängd för köksmaskiner beräknas till ca 10 år. Om det 

förekommer maskiner som är närmare 10 år gamla skall man alltid kalkylera med att 
dessa behöver bytas pga. ålder. 

 
• I ett kök rekommenderas alltid att det finns skålformat underlägg/"skvallerskydd" 

under diskmaskin/kyl/frys. Ett sådant underlägg kan göra att man i tid upptäcker 
vattenläckage från maskiner och har större möjlighet att åtgärda innan det uppstår 
vattenskador i golv och anslutande väggar. Av samma anledning rekommenderas 
samma typ av skydd mot läckage i botten på diskbänksskåp. 

 
• Avstånd mellan köksfläkt och spis rekommenderas skall vara minst 50 cm för 

minskad brandrisk vid användande av elspis 
 

  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  
Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Inget särskilt att notera som tyder på annat än normalt ålderslitage. 
 
Rekommenderar montering av skvallerskydd/droppskydd under kyl/frysskåp. och i 
diskbänksskåp. 
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BBAADDRRUUMM  MMEEDD  

TTVVÄÄTTTTSSTTUUGGAA  

SSAAMMTT  
DDUUSSCCHHRRUUMM  

UTFÖRANDE: 
Klinkergolv med golvvärme, kakelklädda väggar. 
 
Utfört år: 
Badrum från år 2001 samt duschrum från år 2006 enligt ägare. 
 
RISKANALYS:  
 (Generella kommentarer/allmänt känt om konstruktionsutförande/typ). 
• Normal teknisk livslängd på tätskikt och ytskikt med keramiska material bedöms vid 

rätt utförande till ca 20 – 30 år från tiden för utförandet.  
 
• Den vanligaste orsaken till vattenskador när det gäller hygienutrymmen med ytskikt 

av keramiska plattor, är enligt försäkringsbolagens skadeutredningar, frånsett ej 
fackmannamässiga utföranden, när plattsättning utförts på träbjälklag/reglade väggar 
med vätskebaserade tätskikt, oavsett hur tätt reglarna sitter. Det har visat sig att de 
vätskebaserade tätskiktet ibland ej klarar de naturliga rörelserna som finns i 
träkonstruktioner (eller svikt). För att begränsa risk för vattenskador rekommenderar 
GVK och vissa försäkringsbolag tätskikt av plastmatta när plattläggning skall göras 
på träkonstruktioner/träbjälklag. Det får inte finnas något sviktande material då 
kakel och klinker används. Har plattsättningen utförts av en av GVK auktoriserad 
plattsättare/golvläggare kan man räkna med att det är rätt utförande. Svårigheten 
idag kan många gånger vara att man inte vet vem som utfört arbetet. 

 
• Normal livslängd för tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp etc. beräknas till ca 10 år. 

Om det förekommer maskiner som är närmare 10 år gamla skall man alltid räkna 
med att dessa behöver bytas ut/lagas pga. ålder.. 

 
• Med anledning av den ökade fuktproduktion till inomhusluften som tvättmaskiner 

bidrar till skall man alltid se till att ha god ventilation i tvättstugan (både från- och 
tilluft). Torktumlare (gäller ej kondenstumlare) och torkskåps frånluftsventilation 
skall enligt instruktioner vara monterade med s.k. dragavbrott mot frånluftsventiler 
(om det bara finns en ventil). Kondenstumlare har en behållare som handhar 
kondensvattnet och avger därför torrare luft. 

 
• Vid renovering av våtrum gäller att arbeten skall utföras enligt de byggnormer som 

gällde vid tidpunkten för utförandet. Rekommendationer över hur arbetet skall 
utföras finns i PER:s branschregler. PER (Plattsättningsentreprenörers 
Riksförening) är en intresseorganisation i vilken Kakelföreningen och 
Byggkeramiska Rådet är huvudmän och ansvarar för framtagande branschreglerna. 
PER:s branschregler kom 1988 i sin första version. En reviderar version av 
branschreglerna vad avser tätskiktskonstruktioner på golv och vägg kom 1995. I 
denna version saknas specifikation avseende golvbrunnar.  

 
• 1999 kom ytterligare en revidering vad avser PER:s branschregler (99:1) där det 

anges att golvbrunnar som saknar klämring eller fläns, som t.ex. äldre 
gjutjärnsbrunnar, skall ersättas med ny typgodkänd golvbrunn vid renovering av 
våtrum. Detta förtydligades december 2005 i en skrift från Byggkeramiska Rådet och 
GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll). 

 
• Om våtrummet renoverats och golvbrunnen(ar) ej har bytts ut och/eller att 

keramiska plattor ej har monterats på styva underlag, kan försäkringsbolagen 



 

Copyright eminenta  Mensättra 19:4 Sida 17 av 23 

undanta dessa installationer från hemförsäkringen. Huruvida installationerna 
omfattas av hemförsäkringen eller ej får i detta fall kontrolleras med respektive 
försäkringsbolag. 

 
• Eftersom det inte går att se tätskiktet går det inte heller att bedöma utförandet 

inklusive anslutningar vid installationer (typ golvbrunnar, rörgenomföringar, 
infästningar etc.). Därför är det viktigt att det finns skriftligt intyg s.k. våtrumsintyg 
som beskriver att det är fackmässigt utfört. 

 
• Saknas skriftligt våtrumsintyg, som intygar att våtrummet är utfört enligt 

branschreglerna rekommenderas att man om möjligt inhämtar ett sådant från den 
som utfört renoveringen. Går det inte att få fram ett sådant intyg bör man kontakta 
försäkringsbolaget huruvida installationerna omfattas av hemförsäkringen eller ej får 
även i detta fall kontrolleras med respektive försäkringsbolag. 

 
  RESULTAT AV OKULÄR KONTROLL:  

Särskilda iakttagelser, noteringar vid besiktningen och ev. rekommendationer  
Med anledning av att det förekommer bruk i golvbrunnar gick det ej att kontrollera 
utförandet vad avser brunnsduken. Om man kan få tag på den som utfört 
inredningen/plattsättningen rekommenderas att man hör efter hur det är utfört. 
 
Undertecknad noterade låg tröskel till nybyggda duschrummet.. 
Fall mot brunnen i duschzonen. Vatten utanför duschzon (vid eventuella läckage) bör 
kunna nå brunnen innan det rinner ut i angränsande rum. 
Inga tecken på pågående läckage noterades vid besiktningstillfället. 
 
I övrigt rekommenderas enligt ovan våtrumsintyg alt. godkännande från 
försäkringsbolag. 
 

   
TTVVÄÄTTTTSSTTUUGGAA  Se ovan. 
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  ÖÖVVRRIIGGTT  
   

 
AALLLLMMÄÄNNTT  Möblerat 

Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Undertecknad rekommenderar att 
byggnaden avsynas när huset är tomt så att även ytor som dolts av bohag vid denna 
besiktning blir åtkomliga. 
 

ÖÖVVRRIIGGAA  

BBYYGGGGNNAADDEERR  
Finns inte. 

RRAADDOONN  40 Bq/m³ uppmätt vid mätning av radon i bostaden per datum 20007-01-10. 
I Socialstyrelsen allmänna råd avseende rikt- och gränsvärde för "Olägenhet för 
människors hälsa", gäller fr.o.m. 2004-09 gränsvärdet 200 Bq/m³ radongashalt i 
befintliga bostäder. 
 

AASSBBEESSTT  Kontroll ingår ej i uppdraget 
 

 
***************************************************************************** 

 
Järfälla 2007-04-03 

Eminenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIAANN  MMÅÅNNSSSSOONN  
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BBEESSIIKKTTNNIINNGGSSFFÖÖRRUUTTSSÄÄTTTTNNIINNGGAARR  
 
1  ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 
 
Ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en 
byggnadsteknisk besiktning samla in och redovisa mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska skick vid 
besiktningstillfället. Resultatet av denna byggnadstekniska besiktning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren 
upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i 
ett besiktningsutlåtande erhålls ett säkrare underlag för att redan före en fastighetsöverlåtelse bedöma fastighetens verkliga 
skick och den förväntan en köpare kan ha på byggnaden. Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet kan ligga 
till grund för köpares och säljares diskussion om köpeskilling och andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Härigenom 
minskar risken för att den nyblivna ägaren efter inflyttningen kommer att uppleva missnöje på grund av sina felslagna 
förväntningar och därmed också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare. Möjligheterna till en problemfri 
fastighetsöverlåtelse ökar. Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Överlåtelsebesiktningen är en 
del av köparens undersökningsplikt. Även sådana delar som, enligt besiktningsvillkoren, inte besiktigas ingår i 
undersökningsplikten. Köparens undersökningsplikt är dessutom inte bara av byggnadsteknisk natur. 

 
2  ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGENS OMFATTNING SAMT FÖRKLARINGAR 
 
Besiktningen kan beställas som antingen Eminenta BAS eller Eminenta PLUS. 
 
2.1  Gemensamt för Eminenta BAS och Eminenta PLUS 
 
För överlåtelsebesiktningen gäller de villkor som återfinns i denna uppdragsbekräftelse.  
 
Vid överlåtelsebesiktningen genomför besiktningsförrättaren en okulär byggnadsteknisk undersökning av fastighetens fysiska 
skick vid besiktningstillfället. 
  
Överlåtelsebesiktningen omfattar inte hela fastigheten utan endast de delar som uttryckligen anges i 
uppdragsbekräftelsen. Överlåtelsebesiktningen är en byggnadsteknisk besiktning av byggnad och den mark som har teknisk 
betydelse för byggnaden. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaderna omfattas inte. 
 
Besiktningsförrättare som utför överlåtelsebesiktningar är inte behöriga att utföra några funktionskontroller av installationer 
såsom mekanisk ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, sanitet, maskinell utrustning, rökgångar och eldstäder mm 
varför dessa delar ansvarsmässigt undantages från besiktningen. Dessa installationer omfattas av köparens undersökningsplikt. I 
överlåtelsebesiktningen ingår inte miljöinventering och inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, 
provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. 
 
Konstruktions- och fuktkontroll, fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av brister, kostnadsberäkningar och 
värderingar i övrigt ingår inte i en överlåtelsebesiktning. Dessa kan dock beställas som särskilt uppdrag och kräver skriftlig 
överenskommelse. 
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2.2  Eminenta BAS 
 
I Eminenta BAS ingår ej redovisning av installationsdelen (enligt nedan). 
 
 
2.3  Eminenta PLUS 
 
I Eminenta PLUS erhålls viss begränsad information beträffande installationsdelen enligt nedan. 
 
Eftersom besiktningsförrättaren i allmänhet har större erfarenhet av installationer för mekanisk ventilation, uppvärmning, 
el, vatten- och avlopp, rökgångar och eldstäder mm än en normalt bevandrad husköpare, redovisas i besiktningsutlåtandet i 
detta fall bedömningar och eventuella rekommendationer avseende dessa installationer. Bedömningar och 
rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar 
eller andra uppenbara indikationer på fel. Några undersökningar i form av provtryckningar, uppmätningar, kontroll av 
skyddsjord, isolationsmätning av elsystem mm utförs ej av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar fordrar i 
allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. 
 
3  BESIKTNINGENS PRAKTISKA OCH JURIDISKA BETYDELSE 
 
Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.  
 
Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar parternas kunskap om fastighetens fysiska skick vid 
besiktningstillfället. I besiktningsutlåtandet redovisas information som vanligtvis ökar köparens och säljarens kunskap om 
byggnadens fysiska skick.  Man får således i samband med en fastighetsöverlåtelse en bättre möjlighet att ta ställning till sådant 
som kan leda till missnöje, konflikt och rättsligt efterspel. Informationen i besiktningsutlåtandet kan få betydelse för 
tillämpningen av jordabalkens ansvarsregler. 
 
Brister som avslöjas vid den okulära besiktningen och sådana som antecknas i riskanalys är redovisat på ett sätt som 
innebär att köparen före köpet fått kunskap om förhållandena. De fel och brister som antecknats i besiktningsutlåtandet 
liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan en köpare inte göra gällande mot en säljare om 
inte säljaren lämnat garanti. Garantier och annan information om fastigheten som säljaren lämnar under besiktningen bör 
också skriftligen införas i köpekontraktet. 
 
4  ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Innan besiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsförrättaren en uppdragsbekräftelse till den som beställt 
besiktningen (i det följande benämnd uppdragsgivaren). Av uppdragsbekräftelsen framgår besiktningens omfattning. Före 
besiktningen går besiktningsförrättaren igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren så att några oklarheter om 
besiktningen och besiktningens omfattning inte föreligger. Besiktningen omfattar inte hela fastigheten utan endast de delar som 
anges i uppdragsbekräftelsen (dvs. normalt ingår huvudbyggnad i besiktningen men sidobyggnader såsom garage mm ingår ej 
om inte detta särskilt avtalats). 
  
Besiktningen innehåller fyra moment och avslutas med att besiktningsförrättaren redovisar resultatet i ett besiktningsutlåtande. I 
besiktningsutlåtandet redovisas sådan information som är av väsentlig betydelse för en fastighetsägare att känna till. Däremot 
noteras inte skavanker och andra upplysningar som i sammanhanget är av mindre betydelse (kan i vissa fall dock ändå noteras 
som information om underhåll, ”att-göra-lista” för uppdragsgivaren). 
  
För att överlåtelsebesiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall uppdragsgivaren se till att samtliga utrymmen och ytor är 
tillgängliga. Berörda ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege skall finnas tillgänglig.  
 
Efter det att besiktningsförrättaren överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas 
igenom av uppdragsgivaren. 
 
4.1  Handlingar 
Utgångspunkten för överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick. Som grund för besiktningen 
används handlingar (om handlingarna är av den beskaffenheten att de kan användas) samt upplysningar från 
fastighetsägaren som lämnats till besiktningsförrättaren. Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på 
annat sätt information rörande fastigheten skall besiktningsförrättaren anteckna detta i besiktningsutlåtandet och låta 
informationen utgöra grund för besiktningen. Det åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera 
uppgifternas riktighet i annat fall än i de avseenden där de framstår som uppenbart felaktiga. 
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4.2  Okulär besiktning 
 
I överlåtelsebesiktningen ingår en okulär besiktning. En okulär besiktning innebär att besiktningsförrättaren undersöker synliga 
ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken bedöms vara av byggnadsteknisk betydelse. 
Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och 
liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara. För att en vind skall anses vara besiktningsbar skall det finnas 
spångbrädor eller likvärdigt. Yttertak besiktigas i normalfallet från mark, stege, taklucka och gångbryggor i den mån sådana 
finns. Yttertaket beträds ej om säkerheten av någon anledning kan ifrågasättas av besiktningsförrättaren. Eventuella stegar skall 
tillhandahållas av uppdragsgivare eller ägare. 
  
Om besiktningsförrättaren av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant utrymme eller yta som 
normalt omfattas av besiktningen skall detta antecknas i utlåtandet. Sådan yta eller utrymme omfattas normalt 
ändå av köparens undersökningsplikt. Beträffande ytor och utrymmen, som inte besiktigas, får köparen söka 
information på annat sätt än genom överlåtelsebesiktningen, t.ex. genom att säljaren ombeds lämna garanti eller 
annan specificerad information om den del som inte besiktigas. 
 
 
4.3  Tilläggstjänsten konstruktions- och fuktkontroll 
 
Om besiktningsförrättaren utför tilläggstjänsten konstruktions- och fuktkontroll i samband med överlåtelsebesiktning, 
utförs en undersökning av främst de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för 
fuktrelaterade skador eller av någon annan konstruktionsdel som uppdragsgivaren specifikt vill undersöka. Vid en 
konstruktions- och fuktkontroll utförs vanligen punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av 1 till 3 
inspektionshål och andra provtagningar i syfte att bättre kunna bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för 
skada. Redovisning av tilläggstjänsten konstruktions- och fuktkontroll kan ske i löpande text i besiktningsutlåtandet för 
respektive konstruktionsdel eller i separat utlåtande. Tilläggstjänsten konstruktions- och fuktkontroll är endast en 
stickprovsmässig kontroll och utgör ej någon fullständig skadeutredning. Utförande av tilläggstjänsten konstruktions- och 
fuktkontroll ger oftast ett säkrare underlag för en teknisk bedömning av byggnaden, men kräver att ägaren lämnar sitt 
medgivande till utförande av eventuella konstruktionsingrepp. 
 
 
4.4  Riskanalys 
 
Vid sidan av de brister som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulär besiktning skall besiktningsförrättaren anteckna om 
det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än de som framkommit vid den okulära besiktningen. 
Till grund för riskanalysen har besiktningsförrättaren att beakta den information som framkommit av handlingarna, 
fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen samt sådana förhållanden som är viktiga för en fastighetsägare 
att känna till. När risk för väsentlig brist antecknas i besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren lämna en 
motivering. Riskanalys redovisas för resp. konstruktionsdel i besiktningsutlåtandet. 
 
 
4.5  Fortsatt teknisk utredning 
 
Besiktningsförrättaren kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållanden som inte kunnat klarläggas vid den okulära 
besiktningen liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta brister avseende sådant som i och för sig 
inte ingår i besiktningen. För påtaglig risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen behöver inte 
besiktningsförrättaren föreslå fortsatt teknisk utredning. Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att 
klarlägga om väsentligt fel beträffande sådant, som besiktningsförrättaren antecknat i riskanalysen, finns eller inte.  
 
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk 
utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande. 
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5  OM BESIKTNINGSUTLÅTANDET 
 
5.1  Allmänt 
 
Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen från överlåtelsebesiktningen om den besiktigade 
byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället. Uppgifter om byggnaden, liksom åtgärdsförslag eller 
kostnadsuppskattningar som lämnas under besiktningen men som inte antecknats i besiktningsutlåtandet, ingår inte i 
överlåtelsebesiktningen och kan inte läggas till grund för ett ställningstagande eller förväntan om byggnadens fysiska skick 
och kan heller inte läggas till grund för åtgärdsprogram eller bedömning av kostnader för ett sådant. 
 
5.2  Instruktion för läsning 
 
Efter det att besiktningsförrättaren överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas 
igenom av beställaren. Anser uppdragsgivaren att det saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsförrättaren lämnat 
muntligen vid överlåtelsebesiktningen, skall uppdragsgivaren omedelbart kontakta besiktningsförrättaren eller återsända 
utlåtandet till besiktningsförrättaren eller företaget för komplettering (beakta att det kan förekomma semestrar etc.)  Vid läsning 
av utlåtandet skall uppdragsgivaren normalt räkna med att ju äldre en fastighet är desto större anledning finns det att tro att fel 
finns och att slitaget är större än i nyare fastigheter. 
Efter det att en tilltänkt köpare erhållit och läst ett besiktningsutlåtande kan köparen välja ett eller flera av här 
angivna 5 alternativ (om ej annat avtalats mellan köpare och säljare):  
• Att köpa den besiktigade fastigheten på de villkor säljaren angivit. 
• Att avstå från att köpa den besiktigade fastigheten. 
• Att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda en diskussion om pris och andra villkor med 

säljaren. 
• Att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att fel eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte 

föreligger.  
• Att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen 

av antecknade fel eller för att få visshet beträffande den risk för väsentliga brister som anges i riskanalysen. 
 

 
6  SKADEREGLERING 
 
6.1  Försäkring 
 
Besiktningsföretaget har tecknat konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning. 
 
 
6.2  Ansvarsbegränsningar – begränsningar i besiktningsförrättarens och företagets 

skadeståndsskyldighet 
 
Om det i besiktningsutlåtandet lämnas otillräcklig eller felaktig information om den besiktigade byggnaden kan uppdragsgivaren 
komma att lida skada genom att byggnaden avviker från vad som kan förväntas. Uppdragsgivarens skada kan innebära att en annars 
berättigad nedsättning av köpeskillingen blir lägre än vad som är motiverat eller att reparationskostnaden blir högre än vad 
uppdragsgivaren förväntat sig. Besiktningsförrättaren/företaget är skyldig att ersätta den skada som besiktningsförrättaren orsakar 
genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Med besiktningsförrättare avses i tillämpliga delar 
även besiktningsföretaget. För detta ansvar gäller nedan angivna begränsningar. 
 
Besiktningsförrättarens skadeståndsskyldighet uppgår till max ett belopp motsvarande den nedsättning av köpeskillingen 
köparen skulle ha fått om felet påtalats vid besiktningstillfället. Skadeståndsskyldigheten är dock alltid begränsa till 
eventuell faktisk nödvändig och relevant lägre kostnad för felets avhjälpande. Den sammanlagda 
skadeståndsskyldigheten för ett och samma uppdrag är begränsad till ett belopp motsvarande 15 basbelopp enligt lagen om 
allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades. Utför besiktningsförrättaren tilläggstjänsten 
konstruktions- och fuktkontroll, fortsatt teknisk utredning eller annat tilläggsuppdrag, anses dessa uppdrag och 
överlåtelsebesiktningen, vad gäller ansvarsbegränsningen om 15 basbelopp, vara ett och samma uppdrag. 
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Besiktningsförrättaren är inte ersättningsskyldig för annan skada än uppdragsgivarens skada och inte heller för skavanker, 
slitageskador och andra obetydliga brister som inte antecknats i besiktningsutlåtandet. Enskild skada understigande belopp 
motsvarande ett halvt basbelopp, eller det större belopp som kan finnas intaget i köpekontrakts villkor såsom begränsning 
för rätt till reglering av relevant fel till exempel i form av lägsta belopp för  fel/självrisk/tröskelvärde etc., ersätts inte. 
Detta belopp utgör också uppdragsgivarens självrisk enligt detta besiktningsuppdrag för det fall skadan överstiger detta 
belopp.  
Besiktningsförrättaren förbehåller sig rätten att antingen åtgärda eventuell skada i egen regi eller genom egen anlitad 
entreprenör alternativt att lämna ekonomisk ersättning. Utgångspunkt för ersättning av skada är att återställande 
skall ske till lika befintligt skick (dvs. ej standardhöjande konstruktion eller utförande).   
 
Krav mot besiktningsförrättaren skall skriftligen anmälas (reklameras) till denne eller till företaget inom skälig tid efter det 
att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Uppdraget 
är avslutat när besiktningsförrättaren begär betalt för besiktningen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell 
rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket. 
 
 
7  FÖRBUD MOT ATT ÖVERLÅTA BESIKTNINGSUTLÅTANDET 
 
Besiktningsförrättaren har upphovsrätt till besiktningsutlåtandet. Beställaren har rätt att nyttja besiktningsutlåtandet 
för avtalat ändamål.  
 
Varken besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätten till besiktningsutlåtandet får utan uttryckligt medgivande från 
besiktningsförrättaren eller företaget av beställaren överlåtas på annan och får inte användas i annat syfte än vad som 
angivits i uppdragsbekräftelsen och besiktningsutlåtandet. Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i 
besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren eller företaget. 
 
Erhållet uppdrag gäller således endast mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren enligt de förutsättningar som föreligger 
vid tiden för uppdragets genomförande. 
 
 
8  ÖVRIGT 
 
Med besiktningsförrättare respektive beställare i uppdragsbekräftelsen och i besiktningsutlåtandet avse i tillämpliga delas även 
besiktningsföretaget respektive köparen av den besiktigade fastigheten. 
 
Besiktningsförrättaren skall arkivera utlåtandet eller kopierbar kopia under tvååriga ansvarstiden. 

  


