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Huvudbyggnad   
kortfattad byggnadsbeskrivning 

Byggnadstyp 1½- plans byggnad uppförd år 1872 

Mark Okänt material.   Bedöms vara grundlagt till fast mark 

Grundläggning ▪ Torpargrund (plintar på tillbyggnad). 

Grundmurar/ 
källarväggar 

Granit   

Fuktisolering Saknas normalt på dessa typer av grunder 

Dränering Okänt utförande  

Dagvatten Stuprör med utkastare  

Ytterväggar Trästomme.  

Mellanbjälklag Träbjälklag. 

Fasad Träpanel. 

Fönster 2-glas kopplade fönster – Överlag med isolerrutor. 

Balkong Träkonstruktion. 

Vindsbjälklag Tilläggsisolerat nockvind. Äldre isolerstandard i snedtak enligt säljare.  

Yttertak  Takpannor på läkt och underlagspapp.  

Ventilation ▪ Självdrag förstärkt med sk Pax-fläkt 
Uppvärmning 2 st luftluftvärmepumpar, elpanna (vattenburen uppvärmning). 
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Besiktningsobjektet/uppdraget 
 

Fastighet Oaxen 1:22 belägen Oaxen 42 i Södertälje kommun 

Ordernummer 17163 

Uppdragsgivare Fastighetsägare 

Närvarande Fastighetsägare 

Väderlek Klart väder och ca 24º 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 
 

Före besiktningen skickades besiktningsförutsättningarna och prisuppgift till uppdragsgivare 
besiktningen inleddes med en genomgång förutsättningarna med uppdragsgivaren som skrev 
under uppdragsbekräftelsen Se Bilaga I    
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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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.  
För att genomgång ska kunna utföras får, enligt branschorganisationerna, utlåtandet 
inte vara äldre än 6 månader. Är utlåtandet äldre krävs ny besiktning. 

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 3.500 kr inkl moms för en sådan köpargenomgång. Utförs 
köpargenomgång på kvällstid (efter 17.00) eller på helg så debiteras 4.500 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                       
 

  

  

  

Mäklarprospekt. 
 

Säljarens/nuvarande ägares 
muntliga upplysningar 
 

 
 
 

Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen 

 

Om förvärv, bygglov, förelägganden, ev. tidigare utförda besiktningar etc. 
Fastigheten förvärvades år 2003 

Inga bygglov saknas vad säljare vet och det finns heller ingen kännedom om det förekommer 
förelägganden/myndighetsbeslut som kan påverka fastigheten. 

 

Om man märkt avvikande lukter, ev. sättningar, fuktfläckar etc. 
Det har aldrig förmärkts någon avvikande lukt typ "mögellukt", kemisk lukt etc. i huset och inte heller 
påpekanden från utomstående om att det skulle finnas en avvikande lukt. 

Det har inte noterats eller märkts av några sättningar i byggnaden. Inga onormalt lutande golv, 
självstängande dörrar, onormala sprickbildningar etc. förekommer. Det finns däremot lite lutningar i 
väggar och golv som vanligtvis förekommer i gamla hus och som aldrig lett till oro. Inga förändringar 
har noterats sedan förvärvet. 

Planlösningen har delvis förändrats men inga bärande väggar har tagits bort. 

Det har inte noterats några fläckar, fuktrosor, brännmärken eller liknande i vare sig innertak, väggar eller 
golv i bostaden. 

 

Om dränering och fuktisolering etc. 
Det finns en liten inspektionslucka ner till krypgrunden undertrappen. Det går däremot inte att ta sig in i 
grunden och man ser inte så långt in. 
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Om tak, vind, fasad, fönster och balkonger etc. 
Takbeläggningen är inte omlagd sedan förvärvet. 
Taket är omlagt men det saknas kännedom om när det utfördes.  
Det har aldrig noterats något fuktgenomslag eller läckage genom yttertaket. 

Fönster byttes ut till 2-glas energiglas 2004.  

Fasaden målades förra året. På östra och södra sidan av huset byttes panelen ut 2016.  

För ca 5 år sedan så byttes trätrallen och staketet ut på balkongen. Tätskiktet mot bostaden utgörs av plåt 
och befanns vara i gott skick oh behövdes inte bytas ut. 

 
Om kök, våtrum, brand, försäkringsfrågor etc. 
Köket renoverades 2009 

Wc renoverat 2017 

Plattsättningen/kaklingen i duschrummet har utförts av certifierad plattsättare år 2012. 
Kvalitetsdokument/våtrumsintyg saknas. 
Inför plattsättningen togs kontakt med fackman för att erhålla rätt produkter vid renovering. Golvbrunn 
har bytts ut.  
Det förekommer inga problem med vattenavrinningen mot golvbrunnar i våtrummen. Inga dåliga fall har 
uppmärksammats mot golvbrunnar, bakfall eller andra problem med kvarstående vatten på golvet. 

Inga kända brand-/vatten-/försäkringsskador har förekommit i byggnaden. 

 

Om ventilation, el, va, skorsten etc. 
(OBS! Installationer kontrolleras inte i samband med denna besiktning)  

Inomhusventilationen upplevs fungera normalt. Inga problem med ofta förekommande kondens på 
fönsterrutors insidor, kvarstående fukt i våtrum, matos etc. Det finns Pax-fläktar installerade i dusch och 
wc-rum. På wc så går fläkten konstant och forcerar om det blir hög luftfuktighet. I duschrummet är den 
fuktstyrd. 

Elen fungerar i huset utan att säkringar frekvent utlöser. All el är utbytt i huset i samband med förvärvet. 
Jordfelsbrytare finns, 

Inga problem med vatten och avlopp som t.ex. dåligt vatten, ojämn vattenvärme, regelbundna stopp i 
avloppet, rörläckage etc. 

Det har inte varit några problem med skorsten/rökkanaler: Det ryker inte in och draget verkar bra. 
Skorsten/rökkanaler är regelbundet sotade. 

Inga problem förekommer med uppvärmningen annat än lite golvdrag vintertid. Byte av elpanna pågick 
vid besiktningstillfället  
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Kom ihåg att du ska köpa ett begagnat hus! 
Byggnaden är nästan 150 år gammal  
De flesta hus har någon form av brister och fel i form av skador eller risk för skador. Ett hus kräver 
kontinuerligt underhåll. Alla byggnadsdelar utsätts för slitage. Lättast att upptäcka är skador i synliga 
delar som golv- och väggbeklädnader. Även de delar av byggnaden som man inte ser utsätts för slitage, 
exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning, fuktspärrar i en kaklad 
dsuchvägg etc. Dessa delar utsätts dagligen för slitage utan att du märker det.  
Även om fuktskador är den vanligaste orsaken till fel i byggnader så klarar sig en gammal oinredd 
källare oftast bra även om det är en hårt fuktbelastad grund. På grund av husets ålder är ursprunglig 
isolering och vindtätning i ytterväggar, fönster, dörrar, stödbensväggar, snedtak, vindsbjälklag mm inte 
byggda med dagens värmeisoleringskrav. Det är vanligt med köldbryggor i ytterväggar, innertak mot 
vinden och golvdrag. Det är just detta som gjort att många hus klarat sig så bra och som gör det så viktigt 
att man förstår hur huset fungerar om man låtit utföra eller vid eventuell framtida tilläggsisolering, 
tätning, byte av värmesystem etc.  

 
 
 
 

Besiktningsresultat 

Iakttagelser -okulär besiktning  

 

 

 

UTVÄNDIGT 

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

 

Grundmur 
/hussockel 

-Inget särskilt att notera. 

Kommentar: 
Det är vanligt att dessa murar rört sig något under årens lopp pga. att man inte hade dagens möjlighet att 
komprimera marken. Som en följd av dessa rörelser brukar byggnader med denna grundläggning ha 
varierande grad av åldersrelaterade lutningar och sättningar. Viss uppfuktning sker vanligtvis i nederkant 
väggarnas murbruk pga. att dessa står direkt i naturlig mark utan underliggande dränerande och 
kapillärbrytande massor. För minskad risk för tjälskjutning och bortspolning av bärande marklager under 
murar bör man se till att ytvatten avleds från grunden. 
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Krypgrund 
torpargrund 

Krypgrunden saknar inspektionslucka 
Kommentar/Värt att veta:: 
Det är alltid olyckligt med oåtkomliga utrymmen eftersom man inte kan kontrollera om det finns några 
konstruktionsfel och/eller skador pga. markfukt, kondens, läckage mm. Vid kontroll via ventil-/er erhölls 
för liten och begränsad insyn för att kunna dra några generella slutsatser. Om möjligt bör man därför 
anordna tillgång till grunden så att man före köpet och kan kontrollera förhållandet i utrymmet. 

Med en torpargrund avses att grundläggningen utförts med ett krypbart utrymme under huset. Från före 50-
talet så utfördes de vanligtvis med få och små ventiler i husgrunden. Den moderna varianten är den s.k. 
uteluftventilerade krypgrunden. Krypgrunder/torpargrunder är väldokumenterade sk riskkonstruktioner 
som med tiden ofta drabbas av mikrobiella skador (”i dagligt tal mögel”), lukt och 
konstruktionsförsvagningar (röta). S.k sommarstugelukt orsakas oftast av mikrobiella skador i grunden. Se 
riskanalysen   

 

Fönster  
 

-Inget särskilt att notera. 

 

Fasad -Inget särskilt att notera. 

 

Balkong Det gick inte att lyfta trallen på balkongen varför tätskiktet inte kunnat kontrolleras. 
-Balkongen är underbyggd (boutrymme under balkongen). Se riskanalysen.    
 

Vind Det var inte möjligt att komma in på vinden med anledning av det saknas gångbrygga. 
Syn av vind har därför endast kunnat utföras från vindsluckan.  
 

-Från luckan fanns inget särskilt att notera annat än att det ser ut som det brukar på 
nckvindar i gamla hus. 
 

 Värt att veta/kommentar: 
Äldre byggnader saknar normalt luftspalter mellan yttertak och isolering ( i snedväggar). Takkonstruktioner 
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).  

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 takkonstruktioner 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 (bör om möjligt utföras med en 
diffusionsöppen takpapp etc.) och/eller ökar fuktillskottet inomhus genom högre personbelastning (se även 
under not ventilation). 

. 
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Tak Underlagspapp, läkt etc har endast kontrollerats via stickprover. 

-I anslutning till skorstenen saknades en takpanna 

-Viss kompletteringsfogning av skorstenen fordras. 

-Ordnade fotplåtar saknas vid takfot. Hängrännor är monterade i nivå ovan 
underlagstaket.  

 Värt att veta: 
Det är inte känt när takbeläggningen lades om. 
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. 
Takkupor är känsliga konstruktioner för läckage som kräver extra noggrant underhåll 

Övrigt Kontroll av eventuella fristående garage, carport och/eller övriga byggnader, altaner, 
uterum samt eventuella swimmingpooler, bryggor etc, ingår inte i uppdraget 
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INVÄNDIGT 
 
Allmänt Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som 

varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. 
Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och 
byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har 
besiktningsmannen inget ansvar. 

• Notering ”-----” innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med 
hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Skavanker och mindre 
brister noteras inte. 

• När noteringen ” ▪ ” (röd markering) finns under rumsbeskrivningen nedan utgör 
detta en känslig konstruktion som kan tas upp under ”riskanalysen” och/eller av 
annan anledning under” behov av fortsatt teknisk utredning” 

  
Om stommen Inget särskilt att notera som avviker från vad som bedöms vara normalt. 

Lutningar/planavviksler förekommer vilket är vanligt i äldre hus med skorstensstock 
 
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 

-Enligt min bedömning bör tilluften förbättras i byggnaden. 
-Ventilation från duschrum leds genom yttervägg (fritidshusstandard) 
 ▪ Även om byggnaden har s.k.”förstärkt” självdragsventilation är det inte säkert att den 
uppfyller dagens krav på en fungerande inomhusventilation, med tillräckligt luftutbyte 
för permanentboende.  
Värt att veta: 
När det här huset byggdes utfördes det med självdrag. 
När man som i detta hus låtit installera sk. Paxfläkt i våta utrymmen säger man att självdragsventilationen 
är förstärkt. Det kan i många fall vara tillräcklig åtgärd om tilluften är bra (man kan inte dra ut mer luft ur 
huset än man tillför).  
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). För att en självdragsventilation skall fungera på avsett vis krävs, förutom skillnad i 
temperatur mellan ute- och inneluft, att en tillräckligt fungerande tilluft finns i byggnaden 
Vi duschar och badar oftare och i längre perioder än förr. Tvättmaskiner och 
torktumlare är normal standard idag vilket påverkar inomhusluften.               
Fortsättning nästa sida: 
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Om inomhus-
ventilationen 

Fortsättning från föregående sida: 

När det eldades i skorstensstocken, i gamla hus, fungerade inomhusventilationen bättre och det tillförde 
värme till vindar och gamla torpargrunder vilket höll konstruktionerna torrare.  
Tilluften tas från de torra utrymmena medan frånluftsdonen ska finnas de våta rummen som kök, våtrum, 
wc och tvättstuga (i nyare hus även i klädkammare). 
Ett självdragsventilerat hus kan det under vinterhalvåret tränga varm och fuktig inomhusluft på vindar 
och i vägg- och takkonstruktioner och orsakar kondens- och med tiden mögel- och rötskador.  
På sommaren fungerar ventilationen dåligt (luften står stilla”). 

En fukt- och klimatmässigt bättre lösning är en mekanisk ventilation vilket innebär att ventilationen blir 
styrd samt att ett undertryck skapas i byggnaden.  
 

 
 

Bottenvåning 

Om grunden ▪ Byggnaden är uppförd ovan uteluftventilerad krypgrund/torpargrund vilket är en 
känslig konstruktion för fukt och lukt. 
Kommentar: 
 S.k. ”sommarstugelukt” är i de flesta fall orsakat av fukt i kryp-/torpargrunder 

Luktkontroll Vid besiktningstillfället har jag varit uppmärksam på om det förekommer några 
avvikande lukter som skulle indikera att skada utvecklats som skulle kunna härledas till 
grundkonstruktionen. Ingen avvikande lukt, indikerande mikrobiell aktivitet (”i dagligt 
tal mögel”), kunde vid besiktningstillfället förnimmas i vare sig inomhusluften eller vid 
stickprovsmässiga luktkontroller där jag lagt näsan utmed golvvinklar.  
Eftersom man är olika känslig för lukter rekommenderar jag att denna luktkontroll även 
utförs av presumtiv köpare i samband med att man synar byggnaden inför förvärvet.  
Kommentar: 
En bättre bedömning erhålls via öppnande i golvkonstruktionen kompletterat med fuktmätningar, 
inlämnande av materialprover för lab.analyser etc. Se konstruktion -fuktkontroll i 
besiktningsförutsättningarna. 
 

 Känsliga konstruktioner och/eller anmärkningar enligt ovan berörs inte 
fortsättningsvis i rumsbeskrivningen nedan (se riskanalysen/behov av fortsatt teknisk 
utredning):  

Entré/hall ---- 

”Pannrum” ▪  Det saknas tät golvbeläggning och golvbrunn i utrymmet. 
▪  Golvvärmeledningar installerade utan skydd mot ev läckande vatten. 
 
Värt att veta: 
Från 2007 så omfattas reglerna för funktion och applicering av tätskiktssystem även wc, tvättstugor samt 
för golv i utrymmen med varmvattenberedare (tätskiktet skall dras upp 50 mm på väggen). 
Fördelarrör för värmesystem med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan 
utrustning ska placeras i vattentätt utrymme eller i fördelarskap.  

Vardagsrum ---- 

Sovrum ---- 

Alkov ---- 
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Matsal ---- 

Duschrum Den som utfört plattsättningen har inte torkat bort överblivet sättbruk från brunnsduken 
vilket innebär att det inte gick att se anslutningen mot brunnen 
▪ Inspektionsmöjlighet till inbyggda spolcisternen till wc saknas.   
Läckageindikering/skvallerrör saknas i inbyggd vägg för spolcistern till wc.  
▪ Ej lämpligt placerat fönster i våtzonen 
Kommentar/Värt att veta:: 
Golv och väggar i inbyggnad för spolcistern ska, enligt branschpraxis, vara försedda med tätskikt eller 
skyddas från läckage på annat sätt. Inbyggnaden ska vara försedd med, serviceöppning, läckageindikering 
och lätt åtkomlig avstängningsventil.  

▪  Helkaklat duschrum. Renoverat 2014   
Vid rätt utförande beräknas normal teknisk-/försäkringsmässig livslängd på dessa typer av yt-/tätskikt till 
ca 20-30 år från tiden för utförandet. Det går inte att se tätskiktet bakom/under kakel eller klinker 
och/eller tillräckligt bra i anslutningar mot golvbrunn, rörgenomföringar, infästning i våtzon etc. Således 
kan man inte kontrollera och/eller bedöma utförandet och funktion.  
Inredning/renovering av våtrum är ett samarbete mellan flera yrkesgrupper med specialkompetens. 
Det finns 2 st branschorganisationer BKR och GVK som utvecklar regelverket/branschpraxis samt från 
2005-09-01 bör Säker Vatten beaktas avseende VVS-installationer. 
Regelverket är ett frivillighetssystem. Det är inget krav att ett våtrum ska inredas/renoveras av certifierad 
plattsättare. Däremot ska en certifierad plattsättare sedan 1995 upprätta ett kvalitetsdokument över 
utförandet. I dokumentet så anges om det finns några avvikelser från branschreglerna.  
För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet och entreprenörer 
som inte är certifierade bör det utföras med utgångspunkt från funktionskraven i gällande branschregler 
och enligt tätskiktstillverkarens godkända monteringsanvisning. Byggkeramikrådet avråder dock från 
”gör det självarbeten” i våtrum om man inte har mycket god kunskap och vana inom området. 
 

Kök ▪ Det saknas golvbeläggning och tät botten under bänkskåpet.  
▪ Skvallerskydd under diskmaskinen är felmonterat och det saknas tät botten i 
diskbänkskåpet samt skvaller skydd under kyl frys. 

Värt att veta: 
Exempel på regelverk och rekommendationer för köksmiljön: 
-Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas 
så att vattnet snabbt blir synligt.  
-Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta. 
-Va-ledningar ska vara förankrade/uppfästa. 
-Under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin eller dylikt ska det finnas ett tätt ytskikt. Som gör att 
man lättare upptäcker läckage och kan avvärja en vattenskada. 
-Svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten från köksblandaren inte kan 
rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor eller så ska diskbänken vara utformad 
med avrinningsyta så att vatten från köksblandaren leds ner i diskho.  
-Lätt åtkomlig avstängningsventill till diskmaskinen. 
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Våning 1 trappa 

Hall/ 
arbetsrum 

-Inget särskilt att notera.  

Wc -Det gick inte att se om plastmattan är uppvikt mot väggen 

Sovrum 1 -Inget särskilt att notera. 

Sovrum 2 -Inget särskilt att notera.  

Sovum 3 -Inget särskilt att notera.  

Kattvindar -Inget särskilt att notera. 
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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   

        

 

 
Äldre torpargrunder (från 50-talet och bakåt) fungerade bättre än moderna 
krypgrunder men utgör ändå s.k. riskkonstruktion som kan drabbas eller har 
drabbats av mikrobiella skador ( i dagligt tal ”mögel”) lukt och röta. 
Torpargrunden har sedan ca 50-talet och framåt ersatts med en modernare variant som benämns 
uteluftventilerad krypgrund. Den uteluftventilerade krypgrunden har under senare år fått mycket negativa 
omdömen. Det är egentligen synd, för krypgrunden och som i detta fall torpargrunden har många stora 
fördelar och egentligen bara en enda stor nackdel -risken för mikrobiella skador (”i dagligt tal mögel”) 
ofta orsakat av sommarkondens.  
Många äldre torpargrunder fungerar till skillnad från den moderna krypgrunden, vilket beror på att äldre 
krypgrunder (torpargrunder) utfördes på ett annat sätt. Bjälklaget bestod av träbjälkar med en 
trossbotten, som isolerades med spån, mossa, slagg och dylikt, i den mån isolering fanns att tillgå. I 
muren togs några "kattgluggar" upp för att just katten skulle kunna komma in och hålla rent från 
smådjur. Kattgluggarna stängdes dock vanligtvis vintertid för att undvika kalla golv och golvdrag  
Skorstensstocken var förhållandevis stor och utefter grundmurarna fanns ofta en så kallad mullbänk av 
torv. På vintern lade man upp snö och ris runt muren för att öka värmeisoleringen. Eldstaden användes 
året runt för uppvärmning och matlagning, varför skorstensstocken hela tiden värmde upp kryputrymmet. 
Den dåliga isoleringen i bjälklaget läckte ned en hel del värme, vilket gjorde att temperaturen i bostaden 
ovanför och kryputrymmet var relativt lika. Den relativa fuktigheten, RF, var därför som regel så liten att 
inga fuktskador uppstod.  
Marktillgången var bättre förr och man hade möjligheter att välja byggplats på platser där man visste att 
marken var torr (väldränerad).  
Eftersom många av dessa förutsättningar kan vara förändrade och genom en lång tids fuktpåverkan 
föreligger således risk för att mikrobiella skador (”i dagligt tal mögel”), lukt och röta kan ha uppstått 
eller fortfarande kan uppstå 
Golvvärmen bidrar till att torka ut golvbjälklaget men värmen är vanligtvis inte igång under sommartid 
när den behövs. 
 
Kommentar: 
Om det inte är för sent kan man, om det är möjligt, förhindra risken för framtida fuktskador och kostsam renovering genom 
t.ex. krypgrundsavfuktare eller sk trygghetsvakt.  
Vill ni veta mer finns bra informationer om krypgrunder på Statens Provningsanstalts hemsida och använd gärna följande länk 
http://www.sp.se/SV/INDEX/SERVICES/MOIST/CRAWL_SPACE/Sidor/default.aspx    
 Informationer kan även inhämtas på www.penthon.se och www.trygghetsvakten.se   
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Köket  . 
Det saknas golvbeläggning/ttskikt under bänkskåpen. Golvet utanför bänkskåpen är i nivå under 
golvbeläggning utanför. Skvallerskydd saknas under kyl/frys. Det uínnebär ökad risk för vattenskada. 
Det är dessutom svårt att upptäcka ev läckage i tid då ev läckande  vatten hamnar under 
golvbeläggningen.  

 

”Pannrummet” 

Då det saknas tät golvbeläggning och brunn i ”pannrummet där även fördelningen till golvvärmen är 
placerat föreligger risk för vattenskada. 

 

Balkong 

Underbyggda balkonger (när det förekommer bostadsliknande utrymme under) är känsliga 
konstruktioner för läckage  oavsett det är trä- eller betongkonstruktioner. Detta eftersom yt-/tätskiktet 
bland annat nyttjas för gångbelastning och golvet utgör tak för utrymme i våningen under.  

 

Kaklade våtrum är känsliga konstruktioner och branschkraven på utförandet har 
genomgått stora förändringar under senare år. 
Det går inte att se tätskiktet bakom/under kakel eller klinker och/eller tillräckligt bra i anslutningar mot 
golvbrunn, rörgenomföringar, infästning i våtzon etc. Således kan man inte kontrollera och/eller bedöma 
utförandet och funktion. Det går heller inte att göra fuktindikering i kaklade utrymmen eftersom 
kakel/klinker drar åt sig fukt. Det tar ca 4 veckor och upp till 6 månader för en vattenbegjuten kakelplatta 
att torka efter duschning. Det föreligger således alltid en risk med kaklade utrymmen med avseende på 
fukt-/vattenskador. Finns kvalitetsdokument upprättat så kan det borga för fackmannamässigt utförande. 
Eventuella avvikelser frånbranschpraxis/regelverket ska antecknas dokumentet  
Enligt Vattenskadeundersökningen 2010, som utförs av Vattenskadecentrum, beror hälften av skadorna i 
våtrum på läckage vid golvbrunnen. 

Det saknas inspektionsmöjlighet till inbyggda spolcisternen på duschrummets wc och inget skvallerrör 
noterades, Det innebär att ev läckage är svårt att upptäcka och saknas tätskikt på insida cisternen ökar 
risk för vattenskada 
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Behov av fortsatt teknisk utredning   
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  
 
Om fallet mot golvbrunnar i våtrummen 
 
Det händer att en köpare blir besviken på att fallet mot golvbrunnar inte är bra trots att det fungerat bra 
för säljaren.. Detta upptäcks kanske redan vid första duschning.  
Detta är en okulär besiktning och jag gör endast en bedömning av golvlutning (inga mätningar, 
provspolningar etc. utförs). Det går inte heller att okulärt kontrollera golvbrunnens funktion. (Jag 
rekommenderar sålunda, för att undvika framtida besvikelse, att man före köpet utför provspolning i 
utrymmet (om möjligt gärna duschning), även om det inte finns anmärkning i protokollet, för att bättre 
kunna bedöma t.ex. fallet mot golvbrunnar . Ännu bättre bedömning kan erhållas om man låter fackman 
utföra mätning av lutning över hela golvet. Vi har så olika vanor och sätt att använda våtrummen. Se till 
att kontrollera så våtrummen och fallet mot golvbrunnar och golvbrunnars funktion uppfyller de krav du 
har på funktionen.  
 
Huddinge 2017-08-21 
 

 
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 besiktningsmannen 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 besiktningsmannen del av 
de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats.  
De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen 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 överlåtelsebesiktningen 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.  
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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.  
 
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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Vad menas med fukt?  

Fukt finns i fast form, flytande form och i form av ånga. Redan i grundskolan fick vi lära oss att i 
naturen strävar det fuktiga att fukta upp det torra (man talar om at naturen strävar efter jämvikt så 
det blir lika fuktigt överallt. Vi som var med i äldre tider minns hur den fuktiga bläckdroppen 
sögs upp och blev en jättefläck på läskpappret. När du öppnar diskmaskinen eller bastudörren 
tränger den fuktiga luften alltid ut till omgivande och torrare luft (aldrig tvärtom). Det handlar om 
fuktvandringen och är viktigt att veta när man besiktigar t.ex. vindar och husgrunder.  
All luft innehåller mer eller mindre fukt, vi kan dock inte se den med blotta ögat förrän den fälls 
ut i form av små vattendroppar/kondens mot t ex en yta av metall eller glas. Är vinden kall kan 
kondensen fällas ut på underlagstaket. Redan innan man kan se fukten kan den ställa till med 
problem genom att den påverkar material i form av t.ex. korrosion/rost, mikrobiell aktivitet och 
lukt.  
 
 

Begreppen relativ fuktighet (RF) och fuktkvot (FK) 

Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är, enkelt uttryckt, ett mått på hur mycket 
vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten 
fälls ut i form av små vattendroppar – det regnar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål och vid 
ca 70 %-75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt. I Sverige ligger medelvärdet för 
utomhusluften över året runt 80% RF  
Ett trämaterials fuktighet, t.ex. en regel eller underlagstak på vinden, mäts oftast i fuktkvot (FK). 
FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid 
fuktkvoter överstigande ca 15-17% i trä finns det risk för mikrobiell tillväxt. 
Fukthalten är ett mått på hur mycket vatten (kg )som finns per volym (m³) av materialet (kg/m³) 
dvs hur mycket fukt som finns i materialet. 

 
Mikrobiell aktivitet/tillväxt 

När organiskt material som t.ex. trä, spånskivor, jord, damm, byggspill och även bullar och bröd 
stängs inne fuktig miljö föreligger risk för sk mikrobiell aktivitet/tillväxt. Det är när man knyter in 
det färska brödet i en plastpåse som det möglar. I brödfatet torkar det och kanske kan användas 
som ströbröd vid senare tillfälle. 
Efter viss tid med tillräcklig fuktbelastning kan t.ex. bakterier frodas, mögel och, röta utvecklas, 
lukt bildas. Det sker en naturlig nedbrytning av organiska material. Ute i naturen blir trädstammen 
till slut jord.  
Vad gäller trämaterial i byggnader (t.ex. vind) så kan en periodvis/återkommande uppfuktning 
förekomma. Det innebär att nedbrytningen bara tar en paus och vid nästa period av uppfuktning 
fortsätter processen. ”En bulle är dock inte möglig dagen innan den möglar”. Genom att stoppa 
den i frysen upphör processen. Genom att stoppa pågående kondens på t.ex. en vind eller 
krypgrund kan man förhindra fortsatt mikrobiell aktivitet/tillväxt. 
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Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och olika byggnadskonstruktioner 

Teknisk livslängd är den förväntade tidsperiod under vilken en byggnad eller anläggning kan utnyttjas för avsedd 
funktion. Det är således inget mått på faktisk livslängd för en specifik konstruktion/ 
Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, 
Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO, avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden/bedömningar 
från branschen. Livslängden kan variera beroende på kvalitet i material och utföranden och/eller andra faktorer som 
t.ex. geografiskt läge, luftföroreningar, belastning etc. 
För en fastighetsägare är 30 år, ur erfarenhetsmässig synvinkel ett vanligt intervall vad gäller underhåll av en 
byggnad. Man kan förenklat säga att 30 år är ett nyckeltal för renoveringar. 
 

Fasader  
Träpanel (byte)  
Träpanel (målning)  
Puts på trästomme (renovering) 
Puts på mursten (renovering) 
Eternitplattor 

År 
40  
10  
30 
40 
30 

Terrasser/balkonger altaner etc/ 
 utomhustrappor 
Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)  
Tätskikt av plåt (falsad plåt) 
Betongbalkonger armering, exkl. tätskikt 
 
Takkonstruktioner 

År 
 
35 
40-50 
50 
 
År 

Fönster/Dörrar 
Isolerglaskassetter 
Träfönster efter ca 1970 (byte) 
Träfönster (målning) 
Dörrar inne/ute (byte) 
 
Fuktisolering/dränering 
Dräneringsledning och utvändig 
fuktisolering (inklusive dagvattenledning i 
anslutning till dränledningarna 
Dagvattenledning utanför byggnaden 
 
Vitvaror  
Kyl,frys,diskmaskin, elspis, , micro etc 
 

År 
25 
40 
10 
35 
 
År 
25 
 
 
50 
 
År 
10 

Takpapp på låglutande tak 
Shingeltak 
Gummiduk på låglutande tak 
Takpannor ovan läkt/underlagspapp*¹ 
Takpannor ovan läkt/Masonite*² 
Takpannor ovan läkt/plyfa,Plywood*² 
Takpannor ovan läkt gummiduk eller 
plastfolie*² 
Korrugerad plåt ovan läkt/underlagspapp 
Dubbelfalsad plåt ovan underlagspapp 
Plåtdetaljer (runt skorstenar/ventilation , 
hängrännor/stuprör) 
 
Skorsten  
Renovering/ommurning ovan tak, tätning 
rökkanaler etc 

20 
30 
30 
30-40 
40-50 
40-50 
40-50 
 
35 
50-60 
35 
 
 
År 
40 

 
Yt-tätskikt i våtrum 
Plastmattor golv/vägg 
Klinker och kakel 
 
Värmegolv 
Elslingor, Vattenburen golvvärme 
 
 
 

 
År 
15 
20-30 
 
År 
25-30 
 

 
Installationer/värmepannor 
Vatten- och avloppsledningar 
Radiatorledningar 
Avloppstank 
3-kammarbrunn 
Infiltrationsbädd 
Varmvattenberedare, , el-radiatorer 
Olje-elpanna 
Värmepumpar 

 
År 
50 
50 
30 
30 
10 
20 
20 
10-20 

*¹  Takpannor ovan underlagspapp med glasfiberstomme (från början av 80-talet) bedöms vid rätt läggning och 
underhåll ha lång livslängd. Det finns ännu inte tillräckligt underlag för faktiska åldersbedömningar men bör hålla 
åtminstone 30-40 åt från tiden för utförandet.  

*² Dessa takbeläggningar bedöms vid rätt läggning och underhåll ha lång livslängd. Det finns ännu inte tillräckligt 
underlag för faktiska åldersbedömningar men bör hålla åtminstone 40-50 åt från tiden för utförandet.  

*¹ och *²Takpannor av både tegel och betong kan återanvändas om de inte är för slitna. 
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