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Uppgifter från ägare eller representant
1993 utfördes en renovering på plan 2 med bl.a. nytt kök, altan och sovrum. 2017 renovering vindsutrymmen. 2017 
utfördes omfattande fönsterrenoveringar. 2018 renovering kök plan 2. 2018 renovering skorsten. 2021 
målning/underhåll utvändiga fasader/trädetaljer. Se även säljarens frågelista samt mäklarens objektsbeskrivning 
gällande renoveringar/förändringar som skett med huset genom åren. Upplysningar lämnade av fastighetsägare vid 
besiktningstillfället.

Tak: 2014 lades yttertaket om med ny papp, läkt, tegelpannor samt samt delvis nya plåtdetaljer. 

Våtutrymme: 2017 renovering badrum/plan 3. 2018 ytskiktsrenovering dusch och tvättstuga plan 2. 
Kvalitetsdokument finns ej.

Utvändig grund: 1970 utfördes dränering runt huset.

Energideklaration Ja Se separat protokoll
Regelbunden sotning? Ja
Provtryckning av murstock? Ja
Har brandskyddskontroll utförts? Ja
Finns frågelista upprättad? Ja Se upprättat dokument

Byggnadsbeskrivning Byggnadsår
2 plans friliggande hus med källare och delvis inredd vind 1933

Till eller ombyggnad Övrigt

Huset möblerat, besiktning av uterum/sidobyggnader 
ingår ej i uppdraget

Byggnadsdel

Tak: Tegelpannor & Plåt

Fasad: Trä

Fönster: 2-glas kopplade & 3-glas isoler

Stomme: Trä

Grund: Källare & Krypgrund

Installationer

Värme: Fjärrvärme (vattenburet system), Direkt-el (el-radiatorer & el-golvslingor), Eldstad

Ventilation: Självdrag

Vatten: Kommunalt

Avlopp: Kommunalt

Byggnadsinformation

Frågor till säljaren
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

Utvändigt

Mark X Marken lutar bitvis mot huset, växter förekommer intill husliv. Se 
kommentar/riskanalys.

Sockel X Inget att notera.

Fasad X Färgblåsor förekommer bitvis i fasaden, vidare noterades att fasadpanel 
avslutar dikt an entrédörrens vilplan. Se kommentar/riskanalys.

Fönster/Dörrar X Inget att notera.

Balkong X Balkongens tätskikt är ej besiktningsbart då man monterat en 
ovanliggande trätrall, risk för fuktinträngning kan därför ej bedömas.

Stuprör/Hängrännor X Inget att notera.

Tak X
Plåtdetaljer av äldre datum som bitvis bristfälligt täcker ut över takpannor, 
mossa/alger förekommer på yttertaket. Vidare noterades en trasig 
nockpanna. Se kommentar/riskanalys.

Vindar X Fuktfläckar (torra vid besiktning) och mikrobiell påväxt i mindre omfattning 
förekommer i underlagstaket. Se kommentar/riskanalys.

Invändigt
Allmänt X Allmänventilationen bedöms bristfällig och bör förbättras.

Entréplan
Hall X Inget att notera.

Vardagsrum X Inget att notera.

Musikrum X Inget att notera.

Matsal X Inget att notera.

Sovrum 1 X Inget att notera.

Sovrum 2 X Inget att notera.

Klädkammare X Inget att notera.

Wc X Vattenrör sticker upp ur golv, se kommentar/riskanalys.

Dusch X Våtutrymmet är av äldre standard, vattenrör sticker upp ur golv, 
golvbrunnen är rostangripen, bristfälligt golvfall. Se kommentar/riskanalys.

Kök X Fuktskydd finns ej i diskbänksskåp, se kommentar/riskanalys.

Plan 2
Trapphus X Inget att notera.

Passage X Inget att notera.

Vardagsrum X Inget att notera.

Matsal X Inget att notera.

Sovrum 2 X Inget att notera.

Serveringsgång X Inget att notera.

Kök X Fuktskydd finns ej under kyl/frys och ej i diskbänksskåp, se 
kommentar/riskanalys.

Sovrum 4 X Inget att notera.

Dusch X Våtutrymmet är av äldre standard, vattenrör sticker upp ur golv, 
golvbrunnen är rostangripen, bristfälligt golvfall. Se kommentar/riskanalys.

Tvätt X Inget att notera.

Sovrum 5 X Inget att notera.

Plan 3
Trapphus X Inget att notera.
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

Passage X Inget att notera.

Allrum X Inget att notera.

Dusch X Kvalitetsdokument finns ej, förhöjningsklack mellan duschzon/golvbrunn 
och övrig golvyta. Se kommentar/riskanalys.

X Tätskiktets nervik/anslutning är ej besiktningsbart i den väggnära 
designgolvbrunnen.

Sovrum 6 X Inget att notera.

Källare & Garage

Allmänt X
Källare av äldre datum där det förekommer enstaka väggkonstruktioner av 
organiskt material, puts/färgsläpp förekommer i vissa väggar/golv. Se 
kommentar/riskanalys.

X I källaren förekommer rostangripna golvbrunnar, det rekommenderas att 
dessa golvbrunnar byts ut mot plastbrunnar vid framtida renoveringar.

Krypgrund X Krypgrunden är en riskkonstruktion, träskyddsbehandlat virke förekommer 
i träbjälklaget. Se kommentar/riskanalys.
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Datum
2023-02-08

Markus Olsson
Besiktningsförrättare

Kommentarer och riskanalys

Mark: När marken lutar mot byggnaden finns det en risk att ytvatten kan komma in i grundkonstruktionen och
orsaka skador som påverkar byggnaden negativt.

Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå problem med dagvattenledningar samt dräneringssystemet när det
förekommer växter intill byggnaden. Man kan även få en hög fuktstatus i fasadens konstruktion då växter hindrar
solen från att värma fasaden så att en uttorkning kan ske, detta kan i en förlängning ge upphov till skador som
påverkar byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Fasad: När träpanelen har kontakt med marken finns det en risk att panelen kan fuktas upp i ändträet och börja
ruttna, detta påverkar fasadens skyddande egenskaper och vilket i sin tur kan det påverka byggnaden negativt.  

Tak: Plåtdetaljer skall hindra fukt att tränga in i angränsande konstruktioner. När plåtdetaljerna är bristfälliga eller
när de saknas finns det en risk att vatten kan tränga in och orsaka skador som påverkar fastigheten och
inomhusmiljön negativt.

Mossan binder fukt, detta kan påverka taket negativt. Om det finns mossa på taket en längre tid kan det inte
uteslutas att det kommer uppstå skador på taket, vilket i sin tur påverkar underliggande material och orsakar
skador som påverkar byggnaden negativt.  

Vind: Fuktfläckar förekommer i underlagstaket, dessa fuktfläckar var vid besiktningstillfället torra och bedöms vara
från tiden innan takomläggningen. Det rekommenderas att dessa hålls under uppsikt och ökar fuktfläckarna i
storlek eller annan förändring sker bör kontakt tas med en fackman för erforderliga åtgärder.

När det finns brister i tätningen mellan ett kallt och ett varmt utrymme finns det en risk att relativt varm och fuktig
luft kommer ut från det varma utrymmet till det angränsande kalla utrymmet och träffar en kall yta och kondenserar.
Missfärgning på yttertakskonstruktionen är en indikering på att inneluften har kommit ut i vinden så att ett gynnsamt
klimat för en mikrobiell tillväxt har uppstått. Det kan vara en indikering på att ventilationen inomhus är undermålig.
Får detta fortgå finns det en risk att man kan få skador på konstruktioner som i en förlängning påverkar byggnaden
och inomhusmiljön negativt.  

Våtutrymmen: I våtutrymmen skall golv- och väggytor ha vattentäta skikt. När det saknas, är av äldre modell eller
om det har brister i dess funktion, finns det en risk att fukt kan tränga in i bakomvarande konstruktioner och orsaka
skador som kan påverka byggnaden och dess inomhusklimat negativt. Skador i bakom/omkringliggande
konstruktioner kan ej uteslutas.  

Kök: När det inte är något fuktskydd under diskbänkskåp/vitvaror finns det en risk för skador i samband med
läckage, det kan ta tid att upptäcka läckage/skada. Dessa skador påverkar byggnaden negativt.

Källare: En äldre källare av detta slag utsätts i regel mer eller mindre för permanent fuktpåverkan från
angränsande mark. Utifrån erfarenhet är det känt att konstruktioner och beläggningar/beklädnader med organiska
material mot golv- och väggytor bör undvikas, då fuktpåverkan och mikrobiell tillväxt (mögel/bakterier) och
rötskador kan uppstå i sådana. Det utvändiga fuktskyddet (dränering/markledningar) är också äldre. Det
rekommenderas att man använder sig av fuktsäkra konstruktioner i aktuell källare/garage.

Krypgrund: Huvudbyggnaden är uppförd över krypgrundsutrymme. Utifrån erfarenhet betraktas krypgrunder som
riskkonstruktioner. På grund av förhöjd fuktstatus- dels orsakad av fuktvandring från marken och dels orsakad av
uteluft som släpps in i grunden främst under den varma tiden av året – kan följdskador med negativ inverkan på
såväl byggnaden som inomhusmiljön uppstå i utrymmet och angränsande konstruktioner (t.ex. överliggande
bjälklag och uppreglad golvkonstruktion). Vidare är det känt att träskyddsbehandlat virke användes i stor
utsträckning i träbjälklag och syllkonstruktioner (nedre del av vägg) i hus som uppfördes under sextio- sjuttio- och
åttiotalet vilket i många fall har medfört att en besvärande lukt har upplevts i byggnader. För att på bästa sätt
förhindra ett fuktigt klimat i grunden måste den relativa fuktigheten understiga 75 % (ca 17 % FK). Detta utförs
genom att montera in en fast installation av en sorptionsavfuktare i grunden. Därefter läggs en ny ålderbeständig
plastfolie på marken i hela grunden och otätheter/ventiler i grundmuren noga tätas.
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Allmänna villkor

1.Besiktningensomfattning
Uppdragetomfattarenöverlåtelsebesiktningvarvidbesiktningsförrättarengenomförenbyggnadstekniskundersökningavfastighetens
bostadsbyggnadvidbesiktningstillfället.Besiktningenkanavseävenandrabyggnaderpåfastighetenomdettasärskiltöverenskommits. 
Besiktningenskermedutgångspunktfrånfastighetensålderochskick.
Tillgrundförbesiktningenliggerdehandlingarsombesiktningsförrättarentillhandahållitsochsomantecknatsibesiktningsutlåtandet.Igranskningen
liggerinteattkontrolleralämnadeuppgifter,såvidainteenuppgiftbedömssomfelaktig.
Medokulärbesiktningavsesenbesiktningavsynligaytorisamtligatillgängligautrymmensamtfasaderochmark.Tillgängligautrymmenärsådana
somkannåsgenomöppningar,dörrarochinspektionsluckorochvilkamedgerenbesiktningavhelaellerstörredelaravutrymmetochsom
åtminstoneärkrypbara.Ejbesiktigadeutrymmenskallibesiktningsutlåtandetantecknasliksomanledningentilldetta.Lösöreochannatsomförsvårar
besiktningenflyttasejavbesiktningsförrättaren.Yttertakmedtakbeklädnadsombesiktningsmannenbedömersomolämpligellerriskabelattbeträda
besiktigasej.Ibesiktningsutlåtandetskallbesiktningsförrättarennoterasådanaavvikelsersomenköparemedfoginteharattförväntasigvidköpet.
Skavankerochandrabyggnadsteknisktobetydligauppgifternoterasej.
Besiktningenfullgörendastendelavköparensundersökningspliktochbeställarenskalltaaktivdelibesiktningsutlåtandetochavgörahuruvida
rekommendationerfrånbesiktningsmannengällandeåtgärderellerfördjupadeundersökningarskallgenomförasellerinte.Detliggernormalti
köparenstotalaundersökningspliktattpåannatsättundersökautrymmenellerytorsomintevaritfysisktmöjligtattbesiktigavid
överlåtelsebesiktningen,t.ex.ejbesiktningsbarakrypgrunderochvindar.
Säljarenskallpåbesiktningsförrättarensbegäranlämnauppgifteromförekomstenavdeavvikelseribyggnadenfrånvadenköparemedfoghaft
anledningräknamedochsomsäljarenkännertill.Säljarenkanintebliansvarigföravvikelsersomhanupplystköparenom.Omupplysningarej
lämnatsavsäljarenantecknasdettaiutlåtandet.

2.Riskanalys
Besiktningsförrättarenlämnarutlåtandeombyggnadensskickutifrånsinaiakttagelsersamtegnaochallmäntkändaerfarenheteromsärskildarisker
förknippademedjämförligabyggnader.
Synligafuktfläckar,nedböjningarellerandrateckenkanpåverkabedömningen.Allmänkunskapomområdetellersärskildkunskapomviss
byggnadsteknikkanocksåpåverkabedömningen.
Detärviktigtattobserveraattriskanalysenintekanomfattamuntligaupplysningarsombesiktningsförrättarenintefåttdelav.Ibesiktningsutlåtandet
redovisarbesiktningsförrättarensinbedömning.Besiktningsmannenkanomenkonstruktionellerbyggnadsdelintesäkertkanbedömasvid
besiktningenväljamellanattupprättaenriskanalysellerattrekommenderaenfortsatttekniskundersökning.

3.Fortsatttekniskutredning
Finnerbesiktningsförrättarenattbehovföreliggeravfortsatttekniskutredningskalldettaantecknasiutlåtandet.Omkonstruktionriskanalyseratseller
rekommenderatsfortsatttekniskundersökningkananspråkp.g.a.skadoridensammaejställasmotbesiktningsförrättaren.Fortsatttekniskutredning
ingårinteibesiktningsuppdraget.

4.Undantag
Besiktningavbefintligmaskinellutrustning,värmeanläggningar,eldstäderel,vvssamtrökgångaringårinteiuppdraget. 
Undersökninginnehållandeingrepp,mätning,provtryckningetc.ingårejibesiktningsuppdraget.Inomramenfördettauppdraglämnasejförslagtill
avhjälpandeavfel.Skadorellerolägenheterorsakadeavhusdjuringårejattbedömaidettauppdrag.

5.Ansvarsbegränsningar
Besiktningsföretagetansvarar,mednedanangivnabegränsningar,förskadasomhanförorsakargenomvårdslöshetellerförsummelserviduppdragets
utförande.Besiktningsuppdragetbeståravenmuntligochenskriftligdelochbesiktningsföretagetansvararendastförinnehålleti
besiktningsprotokolletgentemotsinuppdragsgivare.Besiktningsföretagetssammanlagdaskadeståndsskyldighetförettochsammauppdragbegränsas
till15basbelopp.Besiktningsföretagetersätterinteskadebeloppupptilletthalvtbasbelopp.Kravgentemotbesiktningsföretagetskallanmälastill
denneinomskäligtidefterdetattskadanmärktsellerbortmärkas(reklamation).Reklamationfårdockinteskesenareäntvåårefteruppdragets
avslutande.Skerintereklamationinomdetidersomangivitsidennapunkt,förlorardenskadelidanderättenattåberopaskadan.Utövervadsom
angivitsiansvarsbegränsningenharbesiktningsföretagetingetansvarpgauppdragetochdessutförande.Besiktningsföretagethartecknat
konsultansvarsförsäkringfördennatypavuppdrag.
Detåliggeralltiddenskadedrabbadeattihändelseavskadabegränsadennaochdessföljdverkningar.Skadorellerföljdverkningardäravsomberorpå
underlåtenhetersättsej.Vidberäkningavev.skadebeloppnedsättsbeloppetisamtligafallförålderochnormalförslitnings.k.åldersavdrag.

Undertecknaduppdragsgivarehartagitdelavbesiktningensomfattningochallmännavillkor.




OrtochdatumUppdragsgivarensnamnunderskrift



_____________________________________________________
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Bilagatillbesiktningsprotokollmedförklaringartillbedömningssättvidöverlåtelsebesiktning

Bedömningsgrunder
OBMGruppenharvaltattredovisabesiktningsresultatetikolumnerdärstegen,”utananmärkning”,”påpekande”och”böråtgärdas”ärdevarianter
somförekommer.Dettasystemanvändsförattdensomläserprotokolletskallförståviktenavdenanmärkningsomförekommer.Anmärkningunder
kolumnenpåpekandenkandockbetydaolikasakerberoendepåvadsomanmärkts.Oftafinnsenkommentar,riskanalysellerliknandesom
kompletterarpåpekandetlängstnerpåsidan3underrubrikenkommentar/riskanalys.Detärdärförmycketviktigtattdentextsomstårunder
”kommentar/riskanalys”läsesmycketnoggranteftersomdetärdärbesiktningsförrättarenoftautvecklarsinabedömningar.Detärocksåviktigtattinse
attbesiktningsmannenskallavgöraomfelsomev.förekommerkanansesvaranormaltellerintemedtankepåhusetsålderochskick.Denfjärde
kolumnenanvändsförattinformerauppdragsgivarenomattutrymmetellerbyggnadsdelenintevarittillgängligförbesiktningvidbesiktningstillfället.

Information till säljare
OmsäljarenärmedvidbesiktningenellertillgängligpåannatsättsågårOBM’sbesiktningsteknikerigenomvadsomskagörasunderbesiktningen
ochställerfrågorombyggnaden.Ombesiktningsmannenerhållermuntligaupplysningarombyggnadensåantecknasdessaibesiktningsprotokollet.
Teknikernkontrollerarinteriktighetenilämnadehandlingaroch/ellerupplysningar.
ErsättningtillOBMfördennabesiktningkaningåipremiesomfakturerasuppdragsgivarenisambandmedtecknandeavförsäkring.Om
uppdragsgivarenväljerattintetecknaförsäkringefterutfördbesiktningellerattupphävamäklarensförsäljningsuppdragsåharOBMrättattfakturera
uppdragsgivarenförbesiktningeneftergällandeprislista.

Information om köpargenomgång
Ombesiktningenharutförtsmedsäljarensomuppdragsgivaresårekommenderarviattköparenövervägerattlåtautföraens.k.köpargenomgång.Vid
enköpargenomgånggårmanigenomhusetpåplatsochinformeraromdetsomnoteratsiprotokollet.Dettaförattökaförståelsenochminskarisken
förmissförstånd.Närmanärpåplatsärdetocksålättareförbesiktningsmannenattbesvarafrågorochfunderingarpåettpedagogisktsätt.
Köpargenomgångenkanävengenomförasviatelefonmendetmedförenriskattbesiktningsmannenev.intekanbesvaraallafrågorpåsammasätt.

Allmän information

Vadärfukt?
Fuktärennaturligdelavvårmiljöochlivsnödvändigförossalla.Iblandkandockfuktställatillmedbekymmerivårabostäderochbyggnader.Ivåra
husfortgårhelatidenfuktvandringarsåvälinifrånsomutifrån.Inifrångenombrukarnafrånt.ex.matlagning,duschning,mm.ochutifrångenomt.ex.
regnvatten,snö,ytvatten,fuktfrånmarken,etc.Ivissafallmedfördessafuktvandringarskadorpåfuktkänsligtmaterialochskaparsekundärskador
såsommikrobiellaskador,kemiskaemissionerellert.ex.formförändringarmenävenestetiskaskador.

Radoniluft
Radonärengassomuppkommernärradioaktivtmaterialsönderfaller.Radonärenlättflyktiggasutanluktellerannanegenskapvinormaltsettkan
uppleva.Socialstyrelsenharlagtutriktlinjermedmålsättningenattsamtligabostäderskallhaenradongashaltsomunderstiger200Bq/m3före2020.
Vidbesiktningarangerdärförgenerelltsettvårabesiktningsmänattradonförekomstenbörkontrollerasomintemätprotokollfinnstillgängligt.Detta
behöverintealltidinnebäraattmätningbehöverskeutanattkontaktmedkommunensmiljöförvaltningkangevägledningidennafråga.Radonkan
härrörabådeurbyggnadsmaterialochurmarklagrenunderbyggnaden.

Radonivatten
Vissahusharegenbrunnfördricksvattenellertarvattenviagemensamvattenbrunn.Radonhaltenivattenbörejöverstiga1000Bq/lvatten.

Vattenkvalité
Vattentagnauregnabrunnarellergemensammabrunnarbörkontrollerasmedjämnamellanrumförattvarasäkerpåattvatten-kvaliténär
tillfredsställande.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledning.

Besiktningavoljetankar
Den1juli2000träddeennyföreskriftikraftsominnebärattallaoljetankarmellanenochtiokubikmetermåstebesiktigasregelbundet.Föroljetankar
utomhusskaenförstabesiktningvaragenomfördsenastden1juli2004,ochföroljetankarinomhussenastden1juli2006.Enkorrosionsskyddad
cistern(vanligastutomhus)skabesiktigasmedtolvårsintervallochenstålcistern(vanligastinomhus)skabesiktigasmedsexårsintervall.

Energideklaration
Villortillförsäljningskall,enligtnylag,efterden1ajanuari2009varaenergideklarerade.Villorsomärenergideklareradeskallsedanalltidhaen
energideklarationsominteäräldreän10årvidförsäljning.Nyproduceradebyggnaderskahaendeklarationisambandmedfärdigställandet.

Avloppssystem
Besiktningenomfattarinteegnaellergemensammaavlopps-anläggningar.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledningomdenaktuella
fastighetenavloppssystem.

Provtryckningavrökgångar
Besiktningenomfattarinteundersökningavrökgångarochdesstäthetetc.Vårgenerellainställningärattkontaktaskorstensfejarenomdenmurade
skorstensstockenintekontrolleratsdesista5-6åren.Eldstädersominteanvändserhållernormaltsettautomatiskteldningsförbud.

Brandskyddskontroll
Föreskrifterochallmännarådomrengöring(sotning)ochbrandskyddskontrollMSBFS2014:6angervilkakravsomföreliggerpåeldstäder.
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Konstruktions- och detaljbedömning

Takochvindar

1.Plana/låglutandetak
Ettplantellerlåglutandetakkräveriregelmerunderhållochärsvårareattkontrolleraänt.ex.ettvanligtsadeltakmedinspekterbarvind.Skadorna
somuppträderefterläckageellert.ex.kondensationäroftamissfärgadeinnertak,rötskadadråspontetc.
Eftersomtakkonstruktionernairegelintemedgerbesiktnings-möjligheteravtakkonstruktionenisigfinnsytterstbegränsademöjligheterför
besiktningsmannenattbedömadesskonditionochfunktion.
Taketsfunktionpåverkasiförstahandavångspärrenstäthet,menocksåavbl.a.isoleringstjocklek,ivissafallavtaketsventilationetc.Eftersomdet
ocksåoftastkrävsrelativtomfattandeförstörandehåltagningförattsäkertundersökatakkonstruktionernasesdennakonstruktiondärförsomens.k.
doldkonstruktion.Detärdockalltidytterstupptillköparenattbedömavilkaundersökningarsomskallvidtagasochvilkariskermanaccepterar.
Takbeklädnaderavpappkräverregelbundenkontrollochunderhåll.Takpappharenförväntadlivslängdomca20årmedantakdukharca30åreller
mer,vilketävengällerbeklädnaderavplåt.

2.Äldretakpannoravtegelellerbetongsamtgammalunderlagspapppåyttertak
Detföreliggerpåtagligriskförfuktgenomslagigenomgamlatakpannor.Orsakenäratttakpannornafuktarigenomvilketmedförskadorpåläktoch
underlagspappochev.underliggandekonstruktion.Takpannorfårmedårenfrostsprängningarvilketinnebärökadriskförläckage.Äldre
underliggandetakpappharävenenbristandeförmågaattfungeratillfredsställandepågrundavatttätskiktettorkatutochvattenkanläckaigenomoch
skadaunderliggandekonstruktioner.
Mosspåväxtochlitenöverlappningpåtakpannorna,litentaklutningochutsattlägemedförocksåökadrisk.
Normalunderhållsintervallförunderlagspappochtakpannorärca30-40år.

3.Vindmedmikrobiellaskador
Envindsomharmikrobiellaskadorpåyttertaketsinsidaochdärläckagegenomyttertaketkanuteslutasbörundersökasnoggrant.Orsakenkanvaraatt
varminneluftträngerupppåvindenpågrundavotätheterivindsbjälklaget.Denvarmaluftensombefuktatsiinomhusmiljönkankondenseraeller
skapaenhögfuktighetidetkallareyttertaket.Omdettainträffarärdetavstörstaviktattävenundersökabyggnadensallmänventilation,vindens
isoleringstjocklek,ångspärr,ventilationsspalterm.m.

Fasader

4.Tegelfasadermedmissfärgningsaltutfällningar,medutsattlägem.m.
Högfuktinträngningitegelfasaderlederoftatillattbakomvarandekonstruktionererhållermikrobiellaskador.Orsakenkanvaraundermåligluftspalt
bakomskalmuren,undermåligvattenavledningidessnederkantellerbrukspillsomlederinfukteniväggkonstruktionen.Ävens.k.sommarkondens
kaninträffanärvarmsolinstrålningträffardenfuktigaväggenochmedförfuktvandringiniväggkonstruktionen.

5.Enstegsfasader
Nyarehusmeds.k.tunnputsdärputsensitterdirektpåvägg-isoleringsskivankallasenstegsfasad.
Dessaytterväggarsaknarventilationsspaltiväggkonstruktionernaochriskförfuktinträngningiväggföreligger.Skadornaiväggarnaförblirofta
osynligabådeinvändigtochutvändigtiinledningsskedet.
Entekniskundersökningavensådanfasadmedförrelativtomfattandehåltagning.

Källare

6.Källarväggar
Omkällarytterväggarnasutvändigafuktisoleringbeståravtjärstrykninghardennaenbegränsadlivslängd(oftaca15-25år).Dettainnebäratt
utvändigaåtgärderimångafallskallsessomnaturligtochnödvändigefterdennatidsperiod.Omdenutvändigafuktisoleringenförlorarsintäthetkan
detmedföraskadorpåytterväggarnasinsida,seävenutregladeväggarnedan.

7.Utreglingpåkällarväggarnasinsida
Omutreglingförekommerpåkällarytterväggarnasinsidakanfukt-ochmikrobiellaskadoruppstå,främstidessnederdel.Träreglar,syllaroch
väggskivorriskerarattutsättasförhögfuktighetmedmikrobiellaskadorsomföljd.
Ävenkondensutfällningkanförekommaiväggarnavidförväggarnaogynnsammatemperaturer.

Golvkonstruktioner

8.Flytandegolvpåbetongplatta
Flytandegolvbetraktasoftasomenriskkonstruktiondåkonstruktionengenerelltsettharfleramöjligafuktrelateradebrister.Organisktmaterialunder
golvetsångspärrellercellplastexponerasoftaförenhögfuktighetfrånbetongplattanochmikroorganismererhållerenacceptabellivsmiljö.Dettakan
påsiktmedföralukterellerannanoangenämluftkvalitéinomhus.
Ytter-ochinnerväggssyllarsaknarimångafallfuktspärr,underdessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.

9.Uppregladegolvpåbetongplatta
Detuppregladegolvetsriskerliggergenerelltsettiföljande,organisktmaterialsåsomträreglar,spånresterm.m.liggerikontaktmeddenbetongplattan
somomdenärfuktiggerupphovtillmikrobiellaskador.
Denöverliggandeisoleringengerentemperaturskillnadsomskaparenhögrerelativfuktighetunderdensamma.Detärdessutominteovanligtatt
betongplattanharingjutnareglarmedstorriskförmikrobiellaskadorsomföljd.Ytter-ochinnerväggssyllarnasaknarimångafallfuktspärr,under
dessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.

O21141 - Bö 66:14 Senast ändrad: 2023-03-08 17:57Sida 8 (av 10)



Torpargrunderochkrypgrunder

10.Torpargrund/krypgrund
Densjälvdragsventileradekrypgrundenbetraktasideflestafallsomenriskkonstruktion.Orsakenärbl.a.denförhöjdafuktighetenigrundernaunder
sommarhalvåretsomoftakanledatillmikrobiellaskador.Avsaknadavfuktspärrmedhögtfukttillskottfrånmarkentillgrundenkanocksåvaraen
orsakliksomkylandebergidagenigrundenm.m.Vianserdetvaramycketviktigtattalltidtauppenluckaochinspekteragrundenomdetta
rekommenderasibesiktningsprotokollet.Omgrundenintebedömsvarafysisktbesiktningsbarkandetvaranödvändigtmedhåltagningibjälklagetför
kontrollavdessstatus.

11.Fönster
Fönstermedisolerkassetteroch3glasfönsterkanmedtidentappasintäthetochgeupphovtillmissfärgningarmellanfönsterrutorna. 
Dettaärihuvudsakenskadaavestetisktnaturdåfönstretsisolerings-förmågabaramarginelltpåverkats.Fönsteravaktuelltypansesgenerelltsettha
enlivslängdpåca25-30årävenomnyarefönster-typeranseshaenlängrelivslängdändeäldrefrånslutetav1970-taletochbörjanav1980-talet. 
Fönsteravtypentvåglasfönsterochfönstermedträkarmaranseshaenliknandeteknisklivslängd(25-30år)somovannämndafönster-typerävenom
skadornaiställetärorsakadeavfukt-ochrötskador.

12.Äldrebadrum
Äldrebadrummedkakelochellerklinkersharoftasvaghetergällandebakomvarandetätskiktochgolvbrunnensanslutningtilltätskiktet.Golvbrunnen
ochrörenäroftagjordaavgjutjärnochkanvararostangripna.Riskenförfuktskadorbedömsdärförvarahögre.

13.Klinkerspåträbjälklag
Klinkerspåträbjälklagärimångafallenolämpligkonstruktiondåmindrerörelseralltiduppståriträkonstruktionerdelsberoendepå
årstidsförändringarmenävenpågrundavbelastningar.Dettakanledatillsprickoriklinkers,klinkerfogaroch/elleriunderliggandetätskikt.Om
underliggandetätskiktskadasivåtutrymmenriskerasattfuktskadoruppståromgolvetexponerasförvatten.

14.Golvbrunnar
GolvbrunnarärisiginstallationersominteingåribesiktningeneftersomdehanterasunderVVSinstallationerochärundantagnaibesiktningens
omfattning.Golvbrunnensanslutningtillgolvytskiktetäravstörstaviktförvåtrumsgolvetsfunktion.Detfinnsdärförenbranschrekommendationsom
sägerattomvåtutrymmetrenoveradesefter1990såbörgolvbrunnenbytasochefter2007såskalldenbytas.Gjutjärnsbrunnarskalldockalltidbytas. 
Omgolvbrunnenärsmutsigvidbesiktningenkaninteanslutningentillomgivandetätskiktellerytskiktbedömas,vilketdånoterasiprotokollet.

Riskanalys och fortsatt teknisk undersökning
Detärimångafallsvårtelleromöjligtattfastställavissabyggnadskonstruktionerskonditionochfunktionvidöverlåtelsebesiktningenutanhåltagning
ochanvändandeavtekniskahjälpmedelsåsomt.ex.fukt-ochtemperaturgivare.
Riskanalysenochrekommendationenomfortsatttekniskundersökninggerdärförbesiktningsförrättarenmöjlighetattvarnaförriskeroch
rekommenderaundersökningarsominteingårienöverlåtelsebesiktning.Oftakanförrättarenintebedömaomföreliggandekonstruktionerfungerar
tillfredsställandeellerinte.
Mångakonstruktionerfungerarförträffligttrotsattdessarentgenerelltbetraktassomriskkonstruktionermedanandralikadanakonstruktionerintealls
fungerartillfredsställande.
Förenbeställareavenöverlåtelsebesiktningärdetdärförviktigtatttaaktivdelavbesiktningsprotokolletochavgöraomt.ex.denfortsattatekniska
undersökningenskallutföras,ellerommansombeställarekantänkasigatttaföreligganderiskerochläggaindessaidentotalakalkylenav
fastighetsköpet.
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Avskrivningstider för olika material  och installationer
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