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Frågor till säljaren

Uppgifter från ägare eller representant
-Huset förvärvades år 2014.
-Fastigheten tillbyggdes år 2016.
-Taket renoverades med nya takpannor, underlagstäckningar samt plåtdetaljer år 2019.
-Fönster byttes till isolerglasfönster år 2020.
-Luft/vatten-värmepump installerades 2021. I huset finns även 2 st luft/luft-värmepumpar som komplement till 
värme samt varav en till tidvis kyla under sommarhalvåret. Det finns även 2 st installerade eldstäder i huset som 
nyttjas, en vid köket samt en vid tillbyggnaden.
-Fasaden är renoverad under tidigare ägarförhållanden, dock ommålad år 2015.
-Ny utvändig dränering resp. fuktskydd med s.k. isodrän utfördes 2015. I samband med det nytt avlopp/vatten till 
gatan.
-Invändigt är det stora omfattande renoveringar resp. ombyggnader utförda år 2015, tex våtrum, wc, kök, 
allrum/sovrum etc. Några mellanväggar är nedtagna för att uppnå en mer öppen planlösning, nämnda väggar är av 
snickare ersatta med limträbalkar. I samband med renoveringar sår det även nya el- och vvs-installationer i huset. 
Även källaren totalrenoverades år 2015, detta med nygjuten betongplatta, klinker på golv, stålreglar till utreglade 
källarytterväggar osv. 
-Utvändig pool resp. terrasser, altan etc. byggdes år 2020.
-Inga skador vid huset att informera om. El, vvs, avlopp, vatten etc. är utan problem. 

Byggnadsinformation

Byggnadsbeskrivning Byggnadsår
Friliggande 2-planshus med källare 1938

Till eller ombyggnad Övrigt

2016 Huset var möblerat vid besiktningen.  Carport, altan, 
terrasser, pool etc. på tillhörande fastighetstomt är ej 
besiktigade konstruktioner. Dessa delar omfattas ej av 
uppdraget.

Värme: Vattenburen värme - Luft/vatten-värmepump. Kompletterande värme med eldstäder samt 
luft/luft-värmepumpar.

Ventilation: Självdrag.

Vatten: Kommunalt.

Avlopp: Kommunalt.

Installationer

Tak: Valmat sadeltak med betongpannor.  Vidbyggnad med plåt (tegelprofil).

Fasad: Puts.  Vidbyggnad träpanel.

Fönster: Isolerglasfönster. Enstaka 2-glas kopplade fönster vid delar av källarplan.

Stomme: Trä.

Grund: Källare/Betongplatta.  Vidbyggnad med krypgrund.

Byggnadsdel

Har radonhalt i boendemiljön kontrollerats? Nej Bör övervägas.
Energideklaration Ja Se separat protokoll. Utförs 2022-06-22.
Regelbunden sotning? Ja Se sotarprotokoll. Inga anmärkningar finns.
Provtryckning av murstock? Ja -||-
Har brandskyddskontroll utförts? Ja -||-
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

UTVÄNDIGT

Tak X -
 

Hängrännor/Stuprör X -
 

Vindsutrymmen X -Gällande vindsutrymmen, se vidare info vid kommentar (sid 5).
 

Fasader X -Någon enstaka äldre spricka noterades i puts, detta i liten omfattning.
 

Fönster/Dörrar X -
 

Sockel X -
 

Mark X

-Fastighetens källarnedgång ökar lokalt fuktbelastningen mot 
grundmurar/källaren resp. källardörrar.
-Värmepumpar finns intill huset, dessa innebär tidvis kondensvatten, 
inrådan är att tillse så kondensvatten korrekt avleds från huset.
-Utvändigt fuktskydd/dränering är renoverat, detta system under marknivå 
kan av naturliga skäl ej kontrolleras, men man bör förvänta sig att 
utföranden följer branschregler. 
 

Veranda/Balkong X

-Balkong/veranda samt trappor av dessa slag är utsatta konstruktioner. 
Låglutande tak och dess ytskikt, trädetaljer, plåtdetaljer, betong etc. fordrar 
alltid kontinuerlig kontroll och underhåll för att förebygga ev. 
skador/läckage etc. 
 

Krypgrund, tillbyggnad X

-Krypgrunder har generellt, pga. fukt och temperaturskillnader mellan 
uteluft och grundens luft samt fuktavgång från markytan, ett varierande 
fuktinnehåll över tiden och bedöms alltid som kända riskkonstruktioner ur 
fuktteknisk synvinkel. Utförda stickprovskontroller av bjälklag och syllar 
visar normala fuktvärden. Gällande fuktvärden och kontroller, se bilagan 
på sidan 6 i protokollet.
 

Allmän reflektion

Huset bedöms på det stora hela i gott skick då det omfattande har renoverats både invändigt och utvändigt med 
moderna lösningar under de senare åren samt även tillbyggts.
Det finns några enstaka allmänna noteringar/risker vilka är upplysta i protokollet. Som köpare till denna fastighet är 
det betydelsefullt att ta del av hela protokollet (alla sidor) samt att man förstått innebörden av det som står i 
protokollet, med fördel så bör en köpargenomgång ske.

// Kenneth Åverling - OBM-Gruppen - 0708-232128 - kenneth.averling@obm.se
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

INVÄNDIGT

ALLMÄNT X

-Säkerställande och bedömningar av byggnadens vvs-, elinstallationer, 
ventilation, brandskydd etc. och dess branschregler hänvisas alltid till 
fackman inom aktuellt arbetsområde vilket också förordas i detta hus. Vid 
utförda okulära kontroller noterades inget som tyder på att det förekommer 
pågående problem med dessa delar vid besiktningen. Notera att endast 
okulär besiktning är utförd.

ENTRÈPLAN

Hall X -

Vardagsrum X -

Allrum (tillbyggnad) X -

Wc X -

Kök X -

ÖVRE PLAN

Hall/Trapphus X -

Klädkammare X -

Sovrum, 4 st X -Ett av sovrummen saknar tilluft/friskluftsventil, bör monteras.

Dusch/Wc X -Keramisk beklädnad på väggar och golv. Gällande detta och dess tätskikt 
samt övrig info ang. våtutrymmet, se kommentar (sid 5).

KÄLLARPLAN

Allmänt hela källaren X

-Det förekommer utreglade källarytterväggar, detta med stålreglar och 
skivmaterial (ej organsikt). Finns en risk att mikrobiell tillväxt samt 
avvikande lukt kan uppstå vid instängda konstruktioner då nedre 
källarytterväggar alltid är naturligt markfuktiga. Utförda 
stickprov/fuktkontroller visar normala värden med 12-13% FK (gränsen för 
fuktrelaterade skador är vid ca 17% FK) samt normal lukt.
 

-||- X

-Källarens badrum och dess utförande med keramiska beklädnader på 
golv och väggar är av relativt äldre datum. Man bör vara medveten om att 
de branschregler som gällde vid tidpunkten av dessa våtutrymmen ej var i 
klass med dagens rekommendationer. Det noterades några avvikelser 
resp. risker enligt nuvarande branschregler. Bla är golvbrunnen ej utbytt 
vid senaste renoveringen, spår av ytrost förekommer där. Som köpare 
förordas kontinuerlig kontroll av våtutrymmet samt i samråd med 
sakkunnig planera för renovering till godkänd vt-klass.
 

-||- X

-Fuktindikering av källarens våtutrymmen (badrum samt tvättstuga) är inte 
relevant att utföra då betongplattan och källarväggar är naturligt 
markfuktiga.
 

-||- -I övrigt källaren: Inget att tillägga i förhållande till ålder. Se dock även 
noterade texter vid rubrik allmänt under invändigt.
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Datum
2022-06-22

Kenneth Åverling
Besiktningsförrättare

Kommentarer och riskanalys

  
VINDSUTRYMMEN  
-På åtkomlig vind till huvudbyggnaden noterades äldre läckagespår från yttertaket. Dessa är torra och  bedöms av
äldre datum (innan taket lades om år 2019).  
-På vinden observerades även några spår av tidvis kondens (mikrobiell påväxt) vid undertak ned mot takfoten.
Kondensspår av dessa slag är relativt vanligt just vid takfoten, främst på grund av den kraftiga nedkylningen i
takfoten vintertid, samtidigt som det alltid finns risk att bostadsluft läcker upp i tak/väggvinkeln, och som i detta fall
då vinden är något tilläggsisolerad (när vinden tilläggsisoleras sjunker vindstemperaturen och risken för mer
kondensbildning ökar). Det kan ej fullständigt bedömas om detta är ett pågående problem eller av äldre ursprung.
Inrådan är att tillse så tillräcklig ventilation/kontinuerlig luftväxling finns i alla boendemiljöer (sovrum/allrum etc)
samt att mekanisk frånluftfläkt i våtrum uppfyller sin funktion. Kontinuerlig kontroll av vinden förordas detta för att se
om ev. kondensförändringar sker. Fuktkvoten vid nämnda missfärgningar är 5% FK vid besiktningen vilket är torrt,
spåren visar att fuktkvoten har varit ca 17% eller mer under tidigare vinterhalvår. Notera att fuktmätning av en vind
bör ske under vinterhalvåret.  
-Vidbyggnadens vindsutrymme är ej möjlig att inspektera mellan ytter- och innertak, detta pga. inklädda prallellytor
resp. ryggåstak. Viktigt här att kontinuerligt kontrollera yttertakstäckningar för att undvika läckageskador samt se till
att bostadsventilationen är tillräcklig för att undvika kondensskador på inklädda utrymmen.   
  
  
  
VÅTRUM, dusch/wc vid övre plan  
-Våtrum med keramisk beklädnader är okulärt utan avvikelser. Möjlighet att kontrollera tätskikt på golv- och
väggytor där keramiska plattor har applicerats är begränsad. Kvalitetsdokumentet från entreprenör bör efterfrågas,
kan vara betydelsefullt, främst ur säkerställande samt ersättnings - och försäkrings synpunkt om ev. framtida
vattenskada uppstår. Det som avviker och bör noteras är något bristfälligt golvfall vid delar av våtrum, detta dock
utanför duschplats.  
-Fuktindikering av våtutrymmet är inte helt relevant att utföra då det alltid finns viss fukt mellan keramiska plattor
och tätskikt, dock ingen avvikande fuktindikering på mätbara ytor i utrymmen som angränsar till våtutrymmet.  
  
  
  
ALLMÄN INFO  
-Fuktindikering har utförts stickprovsmässigt vid kök samt wc utan att någon förhöjd fuktindikation har erhållits.  
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Bilaga 1 för kontroll av valda konstruktioner

Konstruktion

Byggnadsdel Krypgrund
Konstruktionsdel Tillbyggnad
Konstruktionsuppbyggnad Syllar, träbjälklag, blindboten etc. ovan dess grundläggning

Kommentar 

-En krypgrund bedöms alltid som en riskkonstruktion då dess ingående trädetaljer (t ex bjälklag, blindbotten och 
syllar) riskerar att påverkas negativt av fuktig luft. Vid förhöjda fuktvärden finns risk för mikrobiella angrepp med 
möjlig följd av oönskad luktspridning till boendemiljöer.

Sammanfattning 

-Utförda stickprovskontroller av åtkomligt bjälklag/syllar visar torra och normal värden, detta med en fuktkvot på 
11% FK. Det kritiska gränsvärdet för mikrobiell tillväxt brukar anges till ca17% fuktkvot (FK). Kontinuerlig kontroll av 
grunden förordas.
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Allmänna villkor

1. Besiktningens omfattning
Uppdragetomfattarenöverlåtelsebesiktningvarvidbesiktningsförrättarengenomförenbyggnadstekniskundersökningavfastighetens
bostadsbyggnadvidbesiktningstillfället.Besiktningenkanavseävenandrabyggnaderpåfastighetenomdettasärskiltöverenskommits. 
Besiktningenskermedutgångspunktfrånfastighetensålderochskick.
Tillgrundförbesiktningenliggerdehandlingarsombesiktningsförrättarentillhandahållitsochsomantecknatsibesiktningsutlåtandet.Igranskningen
liggerinteattkontrolleralämnadeuppgifter,såvidainteenuppgiftbedömssomfelaktig.
Medokulärbesiktningavsesenbesiktningavsynligaytorisamtligatillgängligautrymmensamtfasaderochmark.Tillgängligautrymmenärsådana
somkannåsgenomöppningar,dörrarochinspektionsluckorochvilkamedgerenbesiktningavhelaellerstörredelaravutrymmetochsom
åtminstoneärkrypbara.
Ejbesiktigadeutrymmenskallibesiktningsutlåtandetantecknasliksomanledningentilldetta.Lösöreochannatsomförsvårarbesiktningenflyttasej
avbesiktningsförrättaren.
Yttertakmedtakbeklädnadsombesiktningsmannenbedömersomolämpligellerriskabelattbeträdabesiktigasej. 
Ibesiktningsutlåtandetskallbesiktningsförrättarennoterasådanaavvikelsersomenköparemedfoginteharattförväntasigvidköpet.Skavankeroch
andrabyggnadsteknisktobetydligauppgifternoterasej.
Besiktningenfullgörendastendelavköparensundersökningspliktochbeställarenskalltaaktivdelibesiktningsutlåtandetochavgörahuruvida
rekommendationerfrånbesiktningsmannengällandeåtgärderellerfördjupadeundersökningarskallgenomförasellerinte.Detliggernormalti
köparenstotalaundersökningspliktattpåannatsättundersökautrymmenellerytorsomintevaritfysisktmöjligtattbesiktigavid
överlåtelsebesiktningen,t.ex.ejbesiktningsbarakrypgrunderochvindar.
Besiktningavbefintligainstallationeravseendeel,vvsochventilationutförsendastgenomenokulärerfarenhetsmässigbedömningavdetsomutan
ingreppärtillgängligtochsynligt.
Detåliggeruppdragsgivarenattansvaraförattåterställningavelskerefterev.kontrollavjordningellerjordfelsbrytare. 
Säljarenskallpåbesiktningsförrättarensbegäranlämnauppgifteromförekomstenavdeavvikelseribyggnadenfrånvadenköparemedfoghaft
anledningräknamedochsomsäljarenkännertill.Säljarenkanintebliansvarigföravvikelsersomhanupplystköparenom.Omupplysningarej
lämnatsavsäljarenantecknasdettaiutlåtandet.

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

3. Fortsatt teknisk utredning
Finnerbesiktningsförrättarenattbehovföreliggeravfortsatttekniskutredningskalldettaantecknasiutlåtandet.Omkonstruktionriskanalyseratseller
rekommenderatsfortsatttekniskundersökningkananspråkp.g.a.skadoridensammaejställasmotbesiktningsförrättaren.Fortsatttekniskutredning
ingårinteibesiktningsuppdraget.

4. Undantag
Besiktningavbefintligmaskinellutrustning,värmeanläggningar,eldstädersamtrökgångaringårinteiuppdraget.
Undersökninginnehållandeingrepp,mätning,provtryckningetc.ingårejibesiktningsuppdragundantagetvissfuktmätningis.k.riskkonstruktioner.
Stickprovskontrollavjordningiuttagivåtutrymmenutförsdock.Termostaterochreglersäkerhetsventileretc.funktionstestasej.Inomramenfördetta
uppdraglämnasejförslagtillavhjälpandeavfel.Skadorellerolägenheterorsakadeavhusdjuringårejattbedömaidettauppdrag.

5. Ansvarsbegränsningar
Besiktningsföretagetansvarar,mednedanangivnabegränsningar,förskadasomhanförorsakargenomvårdslöshetellerförsummelserviduppdragets
utförande.Besiktningsuppdragetbeståravenmuntligochenskriftligdelochbesiktningsföretagetansvararendastförinnehålleti
besiktningsprotokolletgentemotsinuppdragsgivare.
Besiktningsföretagetssammanlagdaskadeståndsskyldighetförettochsammauppdragbegränsastill15basbelopp.
Besiktningsföretagetersätterinteskadebeloppupptilletthalvtbasbelopp.Kravgentemotbesiktningsföretagetskallanmälastilldenneinomskäligtid
efterdetattskadanmärktsellerbortmärkas(reklamation).Reklamationfårdockinteskesenareäntvåårefteruppdragetsavslutande.Skerinte
reklamationinomdetidersomangivitsidennapunkt,förlorardenskadelidanderättenattåberopaskadan.Utövervadsomangivitsi
ansvarsbegränsningenharbesiktningsföretagetingetansvarpgauppdragetochdessutförande.Besiktningsföretagethartecknat
konsultansvarsförsäkringfördennatypavuppdrag.
Detåliggeralltiddenskadedrabbadeattihändelseavskadabegränsadennaochdessföljdverkningar.Skadorellerföljdverkningardäravsomberorpå
underlåtenhetersättsej.
Vidberäkningavev.skadebeloppnedsättsbeloppetisamtligafallförålderochnormalförslitnings.k.åldersavdrag.

Undertecknaduppdragsgivarehartagitdelavbesiktningensomfattningochallmännavillkor.

OrtochdatumUppdragsgivarensnamnunderskrift

_____________________________________________________
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Bilaga till besiktningsprotokoll med förklaringar till bedömningssätt vid överlåtelsebesiktning

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

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

Radon i luft
Radonärengassomuppkommernärradioaktivtmaterialsönderfaller.Radonärenlättflyktiggasutanluktellerannanegenskapvinormaltsettkan
uppleva.
Socialstyrelsenharlagtutriktlinjermedmålsättningenattsamtligabostäderskallhaenradongashaltsomunderstiger200Bq/m3före2020.Vid
besiktningarangerdärförgenerelltsettvårabesiktningsmänattradonförekomstenbörkontrollerasomintemätprotokollfinnstillgängligt.Detta
behöverintealltidinnebäraattmätningbehöverskeutanattkontaktmedkommunensmiljöförvaltningkangevägledningidennafråga. 
Radonkanhärrörabådeurbyggnadsmaterialochurmarklagrenunderbyggnaden.

Radon i vatten
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.

Provtryckning av rökgångar
Besiktningenomfattarinteundersökningavrökgångarochdesstäthetetc.Vårgenerellainställningärattkontaktaskorstensfejarenomdenmurade
skorstensstockenintekontrolleratsdesista5-6åren.Eldstädersominteanvändserhållernormaltsettautomatiskteldningsförbud.

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

Tak och vindar

1. Plana/låglutande tak
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. Äldre takpannor av tegel eller betong samt gammal underlagspapp på yttertak
Detföreliggerpåtagligriskförfuktgenomslagigenomgamlatakpannor.Orsakenäratttakpannornafuktarigenomvilketmedförskadorpåläktoch
underlagspappochev.underliggandekonstruktion.Takpannorfårmedårenfrostsprängningarvilketinnebärökadriskförläckage.Äldre
underliggandetakpappharävenenbristandeförmågaattfungeratillfredsställandepågrundavatttätskiktettorkatutochvattenkanläckaigenomoch
skadaunderliggandekonstruktioner.
Mosspåväxtochlitenöverlappningpåtakpannorna,litentaklutningochutsattlägemedförocksåökadrisk.
Normalunderhållsintervallförunderlagspappochtakpannorärca30-40år.

3. Vind med mikrobiella skador
Envindsomharmikrobiellaskadorpåyttertaketsinsidaochdärläckagegenomyttertaketkanuteslutasbörundersökasnoggrant.Orsakenkanvaraatt
varminneluftträngerupppåvindenpågrundavotätheterivindsbjälklaget.Denvarmaluftensombefuktatsiinomhusmiljönkankondenseraeller
skapaenhögfuktighetidetkallareyttertaket.Omdettainträffarärdetavstörstaviktattävenundersökabyggnadensallmänventilation,vindens
isoleringstjocklek,ångspärr,ventilationsspalterm.m.

Fasader

4. Tegelfasader med missfärgning saltutfällningar, med utsatt läge m.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. Utregling på källarväggarnas insida
Omutreglingförekommerpåkällarytterväggarnasinsidakanfukt-ochmikrobiellaskadoruppstå,främstidessnederdel.Träreglar,syllaroch
väggskivorriskerarattutsättasförhögfuktighetmedmikrobiellaskadorsomföljd.
Ävenkondensutfällningkanförekommaiväggarnavidförväggarnaogynnsammatemperaturer.

Golvkonstruktioner

8. Flytande golv på betongplatta
Flytandegolvbetraktasoftasomenriskkonstruktiondåkonstruktionengenerelltsettharfleramöjligafuktrelateradebrister.Organisktmaterialunder
golvetsångspärrellercellplastexponerasoftaförenhögfuktighetfrånbetongplattanochmikroorganismererhållerenacceptabellivsmiljö.Dettakan
påsiktmedföralukterellerannanoangenämluftkvalitéinomhus.
Ytter-ochinnerväggssyllarsaknarimångafallfuktspärr,underdessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.

9. Uppreglade golv på betongplatta
Detuppregladegolvetsriskerliggergenerelltsettiföljande,organisktmaterialsåsomträreglar,spånresterm.m.liggerikontaktmeddenbetongplattan
somomdenärfuktiggerupphovtillmikrobiellaskador.
Denöverliggandeisoleringengerentemperaturskillnadsomskaparenhögrerelativfuktighetunderdensamma.Detärdessutominteovanligtatt
betongplattanharingjutnareglarmedstorriskförmikrobiellaskadorsomföljd.Ytter-ochinnerväggssyllarnasaknarimångafallfuktspärr,under
dessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.
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Torpargrunder och krypgrunder

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

11. Fönster
Fönstermedisolerkassetteroch3glasfönsterkanmedtidentappasintäthetochgeupphovtillmissfärgningarmellanfönsterrutorna. 
Dettaärihuvudsakenskadaavestetisktnaturdåfönstretsisolerings-förmågabaramarginelltpåverkats.Fönsteravaktuelltypansesgenerelltsettha
enlivslängdpåca25-30årävenomnyarefönstertyperanseshaenlängrelivslängdändeäldrefrånslutetav1970-taletochbörjanav1980-talet. 
Fönsteravtypentvåglasfönsterochfönstermedträkarmaranseshaenliknandeteknisklivslängd(25-30år)somovannämndafönstertyperävenom
skadornaiställetärorsakadeavfukt-ochrötskador.

12. Äldre badrum
Äldrebadrummedkakelochellerklinkersharoftasvaghetergällandebakomvarandetätskiktochgolvbrunnensanslutningtilltätskiktet.Golvbrunnen
ochrörenäroftagjordaavgjutjärnochkanvararostangripna.Riskenförfuktskadorbedömsdärförvarahögre.

13. Klinkers på träbjälklag
Klinkerspåträbjälklagärimångafallenolämpligkonstruktiondåmindrerörelseralltiduppståriträkonstruktionerdelsberoendepå
årstidsförändringarmenävenpågrundavbelastningar.Dettakanledatillsprickoriklinkers,klinkerfogaroch/elleriunderliggandetätskikt.Om
underliggandetätskiktskadasivåtutrymmenriskerasattfuktskadoruppståromgolvetexponerasförvatten.

14. Golvbrunnar
Golvbrunnensanslutningtillgolvytskiktetäravstörstaviktförvåtrumsgolvetsfunktion.Detfinnsdärförenbranschrekommendationsomsägerattom
våtutrymmetrenoveradesefter1990såbörgolvbrunnenbytasochefter2007såskalldenbytas.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.

Bilaga för konstruktionskontroll
Bilaganförkonstruktionskontrollutförsförattutgöraunderlagtilldenförsäkringsomsäljarenkanteckna.
Kontrolleninnehållerenundersökningavvaldakonstruktionengenomattteknikernmäterfukteniprovhålsomtasuppivissakänsligakonstruktioner.
Teknikernmäterrelativfuktighet(RF%)och/ellerFuktkvot(FK%).Närdenrelativafuktighetenmätsiprovhålenkontrollerashurmycketfuktluften
innehållervidenvisstemperatur.Detfinnsgodkännedomomvidvilkenrelativfuktighett.ex.mikrobiellaskadoruppträderochdettakallasdärförför
kritisktgränsvärde.
Detkritiskagränsvärdetbrukarangestill70-75%RF(iluft,t.ex.imineralull)ochförfuktkvot15-17%(avseroftastträmaterial).
Provhålgörspåplatserdärdelaravstommenkanvaraexponeradförskadligfukt.
Iregelborrasettstörrehålochettmindreidevaldakonstruktionerna.
Håltagningutföresibyggnadermedplattapåmark,källareellersouterrängvåning.Dennahåltagningutförsunderförutsättningattdetfinns
uppregladegolv,flytandegolv,utregladeväggaretc.ianslutningtillgrundkonstruktionen.
Harbyggnadenkrypgrundgörshåltagningeniregelunderifrånochombyggnadenhartorpargrundborrasstickprovshålenovanifrån.Ivissafallkan
detvaranödvändigtatttauppeninspektionsluckatillgrundenomsådansaknasellerattuppdragsgivarenutförnågonannanåtgärdförattmöjliggöra
enrelevantprovtagning.
Observeraattmätvärdenunderdekritiskagränsvärdenainteärnågongarantiförattkonstruktionenärfelfri.Ivissakonstruktionsfallkanfuktvärdena
varieraöverårstidernaochiandrafallkanhögrefuktvärdenfinnaspåandrahålikonstruktionen.
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Avskrivningstider för olika material  och installationer
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