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Huvudbyggnad   
kortfattad byggnadsbeskrivning 

Byggnadstyp 1½- plans byggnad med källare uppförd år 1932 

Mark Okänt material.    

Grundläggning ▪ Uteluftventilerad krypgrund med träbjälklag.  

Grundläggning Källare grundlagt med gundsulor och mellangjutet betonggolv 

Grundmurar/ 
källarväggar 

Betonghålsten   

Fuktisolering Okänt utförande.   

Dränering Okänt utförande 

Dagvatten Stuprör med utkastare  

Ytterväggar Trästomme.  

Mellanbjälklag Träbjälklag. 

Fasad Träpanel. 

Fönster 2-glas kopplade fönster 

Balkong ---- 

Vindsbjälklag Vindsbjälklag/takkonstruktion utfört med äldre isolerstandard och täthet. 

Yttertak  Takpannor på läkt och underlagspapp.  
Ventilation ▪ Självdrag 

Uppvärmning Kombipanna 

Vatten /avlopp Egna anläggningar för vatten och avlopp (kontroll ingår inte i uppdraget).  
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Besiktningsobjektet/uppdraget 
 

Fastighet Rådmansö-Västernäs 2:44 belägen Västernäsvägen 94 i Norrtälje kommun 

Ordernummer 16229 

Uppdragsgivare Fastighetsägare 

Närvarande Anders Österman 

Väderlek Mulet väder och ca 8º C 

Besiktnings-
förrättare 

 

 Karl-Johan ”Charlie” Lidström 
/SBR 58052//SITAC0806/05/ 
Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i 
SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser  

Besiktningens 
genomförande och 
omfattning  
Utdrag ur Bilaga I -
Besiktnings-
förutsättningarna 
 

Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt förekommande vidbyggd ekonomidel 
Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som 
reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats.  
Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats, blivit felaktigt återgiven eller om 
det finns fel i utlåtandet, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att snarast och inom 
sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i 
utlåtandet.  
Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras 
ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.  Detta gäller även vid 
ev. köpargenomgång om något annat noterats eller diskuterats vid köpargenomgången. 

 

 Köparen har kvarstående undersökningsplikt och bär ansvaret beträffande de delar av 
fastigheten som inte omfattas av och/eller inte kunnat kontrolleras vid denna besiktning. De 
viktigaste undantagen i besiktningen är: 
• Det som finns utanför bostadsbyggnaden såsom avloppsanläggning, altan, uterum ev 

garage eller carport och övriga byggnader.mm. 
• El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer. 
• Skorsten, eldstäder och värmepanna. 
• Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning. 
• Radon, bly och asbest. 
• Vattnets kvantitet och kvalitet. 
• De byggnadsdelar eller ytor som inte besiktigats. Exempel på detta är ytor som täckts av 

snö, möbler, mattor, tavlor samt utrymmen och byggnadsdelar som saknar 
inspektionsluckor eller är belamrade med exempelvis lösöre. Ej heller dras någon 
maskinell utrustning fram för kontroll bakom.   
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Bilaga II Kom ihåg att du ska köpa ett begagnat hus!   
I bilaga II, sist i utlåtandet, finns lite allmänt hållen information till dig om hus och 
hustypen du ska köpa och förvalta och som ska hjälpa dig så att du får rätt bild av och 
rätt förväntningar på huset. Även sådant som kan vara bra att känna till när man ska 
köpa och förvalta detta hus kan man läsa om här.  
 

Värt att veta Eftersom jag inte träffat dig som ska köpa fastigheten så finns, löpande i utlåtandet, 
under rubriken ”Värt att veta” mer specifika informationer och förklaringar till 
konstruktioner, byggnadstekniska detaljer i just detta hus. Det är sådant som jag 
vanligtvis redovisar muntligen vid besiktningstillfället.  

Till dig som 
står i begrepp 
att köpa 
fastigheten 

Du kan få träffa besiktningsmannen på plats för s.k. köpargenomgång 

Ansvaret för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare (säljare) och 
besiktningsföretaget. För att ansvar skall kunna göras gällande mellan presumtiv 
köpare och besiktningsföretag, för eventuella fel i utlåtandet, krävs att genomgång av 
besiktningsutlåtandet görs med köparen via genomgång på plats. Efter sådan 
genomgång och förutsatt att Köparen betalar nedan angiven ersättning till 
besiktningsföretaget medger Besiktningsföretaget att Köparen övertar Säljarens 
rättigheter och skyldigheter gentemot Besiktningsföretaget, enligt uppdragsbekräftelsen 
samt överlåtelsebesiktning med utlåtande.  

Köparen är skyldig att ta del av och läst igenom uppdragsbekräftelsen samt 
överlåtelsebesiktningen med utlåtande avseende överlåtelsebesiktning av fast egendom 
och är införstådd med däri angivna noteringar, förutsättningar och villkor. 
Köpare debiteras 4.000 kr inkl moms för en sådan köpargenomgång. Utförs 
köpargenomgång på kvällstid (efter 17.00) eller på helg så debiteras 5000 kr inkl moms 
Du får gärna ringa och ställa frågor om utlåtandet men besiktningsföretagets ansvar 
mot tredje man gäller endast efter genomförd muntlig genomgång på plats, i 
besiktningsobjektet enligt ovan. 
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Tillhandahållna handlingar                       
   

  

  

Inga handlingar har studerats inför besiktningen. 
 

 

Säljarens/nuvarande ägares 
muntliga upplysningar 
Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen 
 

 
 
 

Om förvärv, bygglov, förelägganden, ev. tidigare utförda besiktningar etc 
Detta hus uppfördes av säljarnas farfar. Fastigheten förvärvades som gåva i slutet av 90-talet. 
1987 är sista året som fastigheten beboddes permanent. 

Inga bygglov saknas. 

Det finns inga förelägganden/myndighetsbeslut som påverkar fastigheten. 

 

Om man märkt avvikande lukter, ev. sättningar, fuktfläckar etc 
Det finns en ”sommarstugelukt” i huset och stora fuktskador. 

 

Om dränering och fuktisolering etc. 
Grunden är rejält fuktskadad 

 

Om tak, vind, fasad, stomme, fönster och balkonger etc. 
Det är omfattande läckage genom taket och har pågått i under åtminstone senaste 10-årsperioden. 

Det har i och med det uppstått rejäla fuktskadeproblem. Taket har rasat in i källare och vindsbjälklaget. 
Det är risk för personskada då man kan trampa igenom 

Det har tidigare varit eternitfasad och de mesta av plattorna revs ned ca år 2000 och fasaden 
tilläggisolerades och påfördes ny träpanel. Innan man rev fasaden upptäcktes ett myrangrepp i vägg mot 
sjön vilket ledde till att fasaden förnyades. Myrangreppet åtgärdades. I övrigt noterades inga skaddor i 
väggstommen. 
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Om ventilation, el, va, skorsten etc. 
(OBS! Installationer kontrolleras inte i samband med denna besiktning)  

Det är självdragsventilation. 

Elen är gammal i huset. 

Va-installationer är gamla och wc har inte använts på länge. Rörmokare har varit ute och rensat avloppet 
vid flera tillfällen när det varit stopp. Vad säljare vet så har det inte utförts någon kontroll av 
avloppsanläggningen från kommunen. 

Det har inte eldats på de senaste 20 åren i eldstäder. 

  
 
 
 

Sedan köparen läst besiktningsutlåtandet kan 
köparen därefter välja ett eller flera av följande 
alternativ: 
• Köpa den besiktigade fastigheten på de villkor som säljaren angivit  
• Eller avstå från att köpa fastigheten 
• Eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda en 

diskussion med säljaren om pris och andra villkor för köp 
• Eller att be säljaren om skriftlig garanti i köpekontraktet för att förhållande eller risk 

för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger 
• Eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk 

utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om 
den påtagliga risk för väsentliga fel som anges i riskanalysen är infriad eller inte 
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Besiktningsresultat 

Iakttagelser -okulär besiktning  

 

 

ALLMÄNT/KOMMENTAR OM OBJEKTET: 

Byggnaden är i alla väsentliga delar i behov av renovering och enligt min bedömning ”ett tveksamt 
renoveringsobjekt” eller snarare ett rivningsobjekt 

Det finns en elak mögellukt i inomhusluften och krypgrunden 

Omfattande fuktskador förekommer. 

Risk för hussvamp bedöms föreligga. 
 

UTVÄNDIGT 

Mark mm 

-Marken lutar mot husgrunden vilket påverkar grunden.  
-Stuprörsvattnet bör ledas från husgrunden!  
Kommentar:  
Det finns ingen källarvägg eller grund som klarar ett ständigt regnvattenflöde mot väggen/grunden. 

 

 
Grundmur/hussockel 

-Sprickor och lokala putssläpp 

Krypgrunden/torpargrunden  
-Totalt renoveringsbehov av krypgrunden fordras. Omfattande fukt-/mögel och rötskador samt lukt 
Värt att veta/kommentar: 
Med en uteluftventilerad krypgrund avses att grundläggningen utförts med ett krypbart utrymme under huset som ventileras 
via ventiler i grundmurar. I gamla tider kallades de för torpargrunder. Uteluftventilerade krypgrunder/torpargrunder är 
väldokumenterade sk riskkonstruktioner som med tiden ofta drabbas av mikrobiella skador (”i dagligt tal mögel”), röta samt 
lukt. S.k sommarstugelukt orsakas oftast av mikrobiella skador i grunden.  
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Fönster (endast stickprovskontrollerade) 
-Fönster bedöms överlag vara i ”hyggligt skick”.  

 

Fasad 
Fasaden är i hyggligt skick men behov av underhåll typ målning  

Värt att veta 
Normal livslängd på en träfasad beror på en rad faktorer såsom, virkeskvalitet, underhåll, färgtyp, yttre förhållanden, om det 
finns luftspalt eller inte,  etc. I hus uppförda från 1960-talet och framåt blev det vanligt att man började använda sämre 
virkeskvalitet, klenare dimensioner samt att träfasaderna började målas med s.k. "plastfärg". 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.  
 
Eternitfasader har normalt lång livslängd med normalt underhåll innefattande byte av trasiga eternitskivor. Ett problem med 
eternitbaserade material är att de är känsliga och lätt spricker vid mekanisk åverkan.  
Tillverkning och användning av eternit förbjöds 1977 med anledning av att fasadskivorna innehåller asbest. Det är dock ingen 
fara så länge man låter eternitskivorna vara.  
Vid nedmontering och byte av eternitfasader krävs särskild handläggning och deponering då skivorna innehåller asbest vilket 
klassas som miljöfarligt avfall. När skadade plattor behöver bytas får man leta efter begagnade eller ännu bättre, välja 
fibercementplattor som innehåller träfiber i stället för asbestfiber och därför är miljövänliga. Dessa plattor har ett liknande 
utseende men en viss färgskillnad får man räkna med. Detta under förutsättning att man vill behålla detta fasadmaterial. 

 

 
Vind  
Omfattande mögel/rötskador konstaterades orsakat av takläckage. 

 
Tak  
Renovering/omläggningsbehov föreligger  
Värt att veta 
Taktegel är inte lika tätt som moderna betongtakpannor utan släpper igenom en hel del vatten via skarvar mm. Detta innebär 
att underlagspappen måste vara tät eftersom den har avgörande betydelse för takets täthetsfunktion.  
Livslängd på en underlagspapp beror naturligtvis på taklutningen, husets läge, nedskräpning från träd mm men brukar 
genomsnittligt anges till ca 30 år. Därefter man får räkna med att det kan vara aktuellt lägga om taket för att undvika skador 
pga. läckage. 
För att underhålla ett tegeltak och för att förlänga takets livslängd bör översyn och utbyte av trasiga tegelpannor utföras 
regelbundet liksom översyn och kontroll vid plåtbeslag och genomföringar. Vidare rekommenderas regelbunden borttagning 
av skräp, löv och mossa såväl ovan som under tegelpannor. 
 

 
ÖVRIGT 
 
Kontroll av fristående garage, carport och/eller övriga byggnader, altaner, uterum samt eventuella 
swimmingpooler, bryggor etc, ingår inte i uppdraget 
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INVÄNDIGT 
 
Om källaren ▪  Omfattande fuktgenomslag i  källaren 

  

Om stommen ▪  Omfattande rötskador i bjälklagen. 
Värt veta/kommentar: 
En äldre trästomme är en stark och stabil stomme som antingen saknar isolering i väggar alternativt har 
isolering i form kutterspån eller liknande. Dessa typer av stommar har vanligtvis sämre energivärden än 
moderna stommar, bl.a. till följd av mindre/avsaknad av värmeisolering och otätheter. I de fall isolering 
finns av kutterspån eller liknande, är det vanligt att detta material komprimerats (sjunkit) i väggarna.  
I normalfallet förekommer inga räta vinklar. Vanligtvis lutar golv, tak och väggar ifrån skorsten, vilka är 
naturligt åldersrelaterade, eftersom den står stabilt på ett stort fundament medan bärande murar med tiden 
sjunker något. Nedböjning över stora dörröppningar är också vanligt. 
När det finns (eller har funnits) gjutna altaner, trappor etc. mot trästommen kan det medföra risk för 
rötskador pga. fukttransport via betong in till stommen. 

 
Om inomhus-  
ventilationen 

▪  Bygganden är självdragsventilerad 
 
Värt att veta: 
För att en självdragsventilation skall fungera på avsett vis krävs, förutom de termiska drivkrafterna 
(skillnad i temperatur mellan ute- och inneluft), att en tillräckligt fungerande tilluft finns i byggnaden 
I ett självdragsventilerat hus styrs ventilationen av de termiska krafterna, dvs skillnaden mellan inomhus- 
och utomhustemperaturen, till skillnad från modernare hus där ventilationen styrs av fläktar (sk mekanisk 
ventilation).  
Vi duschar och badar oftare och i längre perioder än förr. Tvättmaskiner och torktumlare är normal 
standard idag vilket påverkar inomhusluften  
När det eldades i skorstensstocken, i gamla hus, fungerade inomhusventilationen bättre och det tillförde 
värme till vindar och gamla torpargrunder vilket höll konstruktionerna torrare. Den gamla oljepannan är 
således bra för inomhusventilationen. 
I ett självdragsventilerat hus kan det under vinterhalvåret tränga varm och fuktig inomhusluft på vindar 
och i takkonstruktioner och orsakar kondens- och med tiden mögel- och rötskador.  
På sommaren fungerar ventilationen dåligt (luften står stilla”).  
 

Rummen  Någon specifecring av rummen görs inte i denna rapport då samtliga utrymmen 
omfattas ev renoveringsbehovet 
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Riskanalys  
Tänk på att om något antecknas i riskanalysen så ingår det i 
köparens ansvar att utföra ev fortsatt teknisk utredning dvs 
undersöka risken   

         
 

Med anledning av noterade fukt-/rötskador föreligger risk att man kan trampa igenom bjälklaget då 
allvarliga konstruktionsförsvagningar föreligger. 
 
Man bör även ur personsäkerhetssynpunkt beakta risken med att elsystemet kan vara defekt med risk för 
personskada 

 
  

Behov av fortsatt teknisk utredning   
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen  
 
Byggnaden är enligt min bedömning ett mycket tveksamt renoveringsobjekt eller 
snarare ett rivningsobjekt 
 
Det förekommer omfattande och allvarliga fukt-/mögel och rötskador i huset och installationer är gamla 
och förbrukade. 
Om man ändå tänkt renovera byggnaden krävs total renovering och om man inte har det 
fackmannamässiga kunnandet och handlaget så är min starka rekommendation att man anlitar fackman 
för att erhålla kalkyl och åtgärdsplan. 
 
Huddinge 2016-10-21 
 

 
Karl-Johan ”Charlie” Lidström  
 (SBR 58052 //SITAC0806/05) 
Lidström& Partners AB 
Mobilnummer: 0760-150070, Kontor: 08 7798080 

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

**** 
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Bilaga I 
 

 
Besiktningsförutsättningar  
 

Överlåtelsebesiktning för SÄLJARE enligt SBR-modellen  
 
VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING  
 
Begreppsbestämningar  
Med uppdragsgivare avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer 
överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktnings-mannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.  

Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra 
överlåtelsebesiktningen.  

Med fastighet avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.  

Med fel i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall 
ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.  
 
Ändamålet  
Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa 
information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av 
en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som 
är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.  
Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det 
kan också utgöra underlag till en doldafelförsäkring.  
 

Genomförandet  
Uppdragsbekräftelse  
Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdrags-bekräftelse till 
uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens 
omfattning.  
Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan 
överlåtelsebesiktningen påbörjas.  
 
Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll  
Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består sammanfattningsvis av fyra delar;  
1) granskning av tillhandahållna handlingar samt information från säljaren,  
2) okulär besiktning,  
3) riskanalys om sådan är påkallad samt  
4) eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.  
Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.  

 

1) Handlingar och upplysningar  
Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktnings-mannen del 
av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats.  
De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för över-låtelsebesiktningen antecknas i 
besiktningsutlåtandet.  
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2) Besiktning  
Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan 
upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.  
Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.  
Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt 
fasader, tak och mark i den mån marken är 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.  

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesikt-ningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens 
huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till 
byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela 
registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som 
nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.  
 
Besiktningen omfattar inte  
Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk 
ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, 
undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning  
I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.  
Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan 
uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av 
uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.  
Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som 
omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.  
 
3) Riskanalys  
Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som 
framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i 
besiktningsutlåtandet.  
Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, 
iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och 
upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I 
riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.  
 
4) Fortsatt teknisk utredning  
Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid 
den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för 
sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.  
Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår 
inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.  
Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.  
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock 
komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta 
medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.  
 
Besiktningsutlåtande  
Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas 
de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.  
Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad 
med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid 
överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion 
betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid 
moderna krav.  
I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. 
Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.  
Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.  



             Lidström & Partners AB                14(15) 

                                   Fastighetsekonomi Byggnadsteknik 
 

L & P Master 2016.9 

 
 
Tilläggsuppdrag  
Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i 
anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.  
Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i 
överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett 
tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.  

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i 
en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande.  
Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren 
för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.  
 
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 
fuktindikator, upptagning av 1 till 3 inspektionshål och andra provtagningar i syfte att bättre kunna bedöma 
konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Återställande av upptagna inspektionshål utförs i 
normalfallet med täcklock. Om större håltagning krävs ingår inte återställande i uppdraget. 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 inte 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. 
 
Besiktningsmannens ansvar  
Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Anan än uppdragsgivare äger 
således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.  
Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som 
han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen  
Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom 
vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock 
begränsat enligt nedanstående villkor.  
Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp  

a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsetillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.  

b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av 
fel i besiktningsutlåtandet  

c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.  

Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,2 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.  

Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i 
besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.  
Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen 
lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt 
komplettering av besiktningsutlåtandet.  
Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om 
överlåtelsebesiktning.  
Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget 
slutförts.  
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Reklamation och preskription  
Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom 
skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen 
ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts 
senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt 
besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.  
 
Uppdragsgivarens ansvar  
Uppdragsgivaren skall tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i 
övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.  
Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall 
vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.  
Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.  
Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela 
besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.  
För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns 
på byggnaden. Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig 
för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid 
utförandet av uppdraget.  
 
Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse  
De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.  
Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs 
ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen 
kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i 
riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter 
fastighetsköpet.  

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens 
undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en 
del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.  
Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att 
fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti 
skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i köpekontraktet.  

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste 
vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämras under den tid som förflyter mellan besiktning och 
fastighetsköp.  
.  
Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet  
Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda 
besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.  
Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan 
besiktningsmannens uttryckliga medgivande.  
Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid sammanträffande eller på annat lämpligt 
sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.  
Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktnings-utlåtandet inte göras gällande 
mot besiktnings-mannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet 
för annat än det avtalade ändamålet.  
I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.  
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