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O
attt Du som
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u
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h för att juridiskt överta detta
d
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B
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de av en kö
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gång. I anna
at fall har bes
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utförand
mma
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vid en sseparat köp
parbesiktning
g.

LW Din
n Besiktning
gsman
Kvarnlyckevägen 37
610 20 Kimstad
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UTLÅ
ÅTANDE ÖVER
R ÖVER
RLÅTEL
LSEBES
SIKTNIN
NG
Överlå
åtelse av fastt egendom enligt jordab
balken För säljare
s

OBJE
EKT
Fastigh
hetsbetecknin
ng:

Timmergata
T
1
1:61

Adresss:

Kopparbo
K
Bjö
örkliden

Postnu
ummer och Ort:
O

618
6 92 Kolm
mården

Kommu
un:

Norrköping
N

Fastigh
hetsägare:

Hanan
H
Jasem
m Madlom

OBJE
EKT
Beställa
are

Hanan
H
Jasem
m Madlom

Uppdra
agsnummer:

2018-1292
2

Besiktn
ningsman:

Leonard
L
Wind
disch, LW Din
n besiktnings
sman AB
Av
A SP SITAC certifierad besiktningsma
an (certifieringgsnummer
SC0444-16)
S

Telefon
n:

0722-343450
0
0

Epost:

le
eonard@dinb
besiktningsman.se

Besiktn
ningsdag:

2018-09-27
2

Närvara
ande:

Hanan
H
Jasem
m Madlom [fa
astighetsägare
e],
Josef
J
Josefssson [fastighettsmäklare],
Leonard
L
Wind
disch [besiktn
ningsman, LW
W Din Besiktnningsman].

Besiktn
ningens
genomförande och
omfattn
ning:

2018-09-20
2
ö
överlämnades en uppdrag
gsbekräftelsee till beställare
en.
Innan besiktnningen påbörjades gjordes
s en genomg ång av
uppdragsbek
u
kräftelsen. Be
esiktningsman
nnen ansvaraar inte för fel och
o
är
ä inte skyldig
g att betala fö
ör krav som reklamerats reespektive
framställts seenare än två år
å efter att up
ppdraget avsl utats.
Besiktningen
B
omfattar huvvudbyggnade
en.
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BESIIKTNING
G
Granskkning av tillh
handahållna handlingar samt inform
mation Från Uppdragsgiivaren

Tillhand
dahållna
Handlin
ngar:

Inga
a skriftliga haandlingar har erhållits.

ation från
Informa
uppdra
agsgivaren:

Und
der denna ru brik är samtliiga uppgifter lämnade av ffastighetsäga
are
eller dess ombuud. Uppgiftern
na är inte kon
ntrollerade avv
bes
siktningsman nen. Fastighe
etsägare förv
värvade fastiggheten år 201
14.
201
16
201
16
201
16
201
16
201
16
201
17

2-glas iso
olerfönster utb
bytta.
Yttertak (b
betongpanno
or. Läkt och papp)
p
utbytt.
Putsad faasad.
Duschrum
m på entrepla
an renoverad.
Duschrum
m i källare ren
noverad.
Omdräneerat alla sidor utvändigt kä
ällare med sysstem platon.
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OKULÄR BE
ESIKTN
NING

Särskild
da
förutsätttningar vid
besiktn
ningen:

En fuktmätning med ingrepp
p har inte utfö
örts i fastigheeten och dess
s
konstruktioner. I de fall en fu
uktmätning uttförs redovisaas resultatet i ett
sep
parat utlåtand
de. Byggnaden var vid be
esiktningstillfäället omöblera
ad.
Be
esiktning har sskett av de delar
d
som varit normalt åtkkomliga utan
om
mflyttning av b
belamrade ytor eller möble
er. Bakomligggande ytor in
ngår i
köparens unde rsökningsplik
kt.
men och byg
ggnadsdelar som
s
noteratss helt eller dellvis ej
För ytor, utrymm
svar.
besiktningsbaraa eller belamrrade har besiktningsmannnen inget ans
No
otering ”Inget att notera” in
nnebär att utrymmet/ytan bedöms vara i
normalt skick m
med hänsyn taget till byggnadens ålderr och byggna
adssätt.

Muntlig
ga uppgifter:

Avsikten har vaarit att i detta utlåtande red
dovisa samtligga förhålland
den, som
framkommit vid
d besiktningen och då äve
en samtliga m
muntliga uppg
gifter av
gon betydelsse som lämna
ats av besiktn
ningsmannenn vid besiktnin
ngen.
någ
Sk
kulle någon m
muntlig uppgifft av betydels
se ha utelämnnats eller bliviit felaktigt
åte
ergiven, enligtt beställarenss uppfattning, har beställaaren att snara
ast och
helst inom sju d
dagar medde
ela besiktningsmannen vad
d som enligt
beställarens up
ppfattning ska
all ändras i utlåtandet.
Om
m sådant med
ddelande inte
e lämnats ino
om ovan angiiven tid kan in
nte
besiktningsmannnen göras ansvarig för ev
ventuella brisster i utlåtandet, som
på så sätt kunnnat rättas.

Väderle
ek:

11 ºC och Halv klart

Byggna
adstyp:
Byggna
adsår:
Grundlä
äggning:
Stomm
me:
Grundm
mur:
Bjälklag
g:
Fönsterr:
Fasad:
Yttertakk:

1 plans
p
hus meed källare.
1949.
Kä
ällare.
Trä
ä.
Be
etong.
Trä
ä.
2-g
glas isoler.
Puts.
Be
etongpannor,
Plå
åt (entreskärm
mtak).
Elp
panna till vatteenburet syste
em.
Ko
omplement avv luftvärmepu
ump.
Sjä
älvdrag.

Uppvärrmning:
Ventilattion:

3
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NOTERINGA
AR
Överlå
åtelse av fastt egendom enligt jordab
balken För säljare
s

HUVU
UDBYGGNA
AD
UTVÄN
NDIGT
Mark m
mm:

Inget att noteera.

Grundm
mur/Hussocke
el:

Några sprickkor i sockeln.

Fasad:

Ventilation fråån duschrum
m mynnar ut i putsad fasad
d, ej
fackmannam
mässig installa
ation.
Skador i putssad fasad utvvändigt vidby
yggd del / konntor.

Fönsterr/dörrar:

Fönsterbleckk saknas.

Hängrän
nnor/stuprör:

Inget att noteera.

Yttertakk:

Anslutningsp
plåt bristfälligtt ansluten me
ellan entreskäärmtak och
putsad fasad
d.
Rostigt plåttaak på entresk
kärmtaket.

Övrigt:

Färgsläpp påå trästolpar vid entreskärm
mtak/utvändigg entre.

4
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HUVU
UDBYGGNA
AD
INVÄND
DIGT
Allmäntt

Små
S
skador som förekom
mmer på ytskikt och inrednning orsakad
de av
åldersskäl
å
ell er normalt slitage noteras
s inte särskilt här.

ENTRE
EPLAN
Entréha
all:

Inget att noteera.

Duschrrum 1:

Golvbrunnsm
manschett vid
d golvbrunn saknas.
s
Tätade skruvvhål i vägg.
Hög tröskel ffinns inte.
Rör i golv.
Ej fackmannaamässigt ren
noverat dusch
hrum.
Vid fuktindikeering som utffördes i utrym
mmet noterad
des
förhöjda fukttindikationer på
p golv i dusc
chplats. (i anggränsande
utrymme und
der duschrum
m så noterade
es inga förhööjda
fuktindikationner i tak). Se
e fuktindikerin
ngs protokoll.

Passag
ge:

Inget att noteera.

Kök 1:

Fuktskydd finnns ej under kyl/frys/diskm
maskin.
Två lösa klinkkerplattor framför kyl/frys, enligt fastighhetsägare på
å
grund av att man lättare ska
s kunna dra ut kyl/frys vvid behov.
Vid fuktindikeering som utffördes i utrym
mmet noterad
des
inga förhöjdaa fuktindikatio
oner. Se fuktiindikerings pr
protokoll.

Sovrum
m 1:

Inget att noteera.

Vardag
gsrum:

Inget att noteera.

Sovrum
m 2:

Några sprickkor i spänd innertak av duk.

Vidbyggt kontor invändigt:

Några sprickkor i väggar och
o tak.

Trappa
a till källare:

Inget att noteera.
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KÄLLA
ARE
Hall:

Påreglade vääggar.

Kök 2 / Tvättstuga:

Fuktskydd finnns ej under diskmaskin/k
kyl/frys/tvättm
maskin.
VA-installatio
on delvis bristtfälligt utförd i utrymmet / ej
fackmannam
mässigt renovverad/installerrad.
Golvbrunn finnns inte i utryymmet, vilket behövs om d
me
detta utrymm
ska användaas som tvättsttuga.
Påreglade vääggar.
Vid fuktindikeering som utffördes i utrym
mmet noterad
des
inga förhöjdaa fuktindikatio
oner. Se fuktiindikerings pr
protokoll.

Sovrum
m 3:

Påreglade vääggar.
Mikrobiell lukkt känns vid golv/väggvink
g
kel i utrymmeet.

Gillestu
uga:

Mikrobiell pååväxt i nedre del
d av påreglad vägg där fuktig ved ha
ar
varit placerad
d mot den på
åreglade vägg
gen enligt fasstighetsägare
e.
Golvlister är o
också fuktsk
kadade på gru
und av den fuuktiga veden.
Mikrobiell lukkt känns vid golv/väggvink
g
kel.

Förråd::

Inget att noteera.

Duschrrum 2:

Golvbrunn avv gjutjärn, ej utbytt
u
i samb
band som rennovering av
duschrum.
Vid fuktindikeering som utffördes i utrym
mmet noterad
des
inga förhöjdaa fuktindikatio
oner. Se fuktiindikerings pr
protokoll.

VINDSU
UTRYMME
Allmäntt

Mikrobiell pååväxt och fukttfläckar på yttertakets insiida och väggar.,
enligt fastigh etsägare så uppkom fuktfläckarna inn an yttertaket
lades om.
Fuktfläckar lo
okalt på vindssbjälklagets ovansida.
o
Ojämnheter i lagt golv öve
ervindsbjälkla
ag.

6
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RISK
KANALY
YS
1. FÖNSTERBL
LECK SAKNA
AS:
Då fönsterble
eck saknas så finns risk attt vatten rinner in i väggen
n vilket kan leeda till fuktska
ador i
vväggkonstrukktionen.
2. DUSCHRUM
M 2 I KÄLLARE:
G
Golvbrunn avv gjutjärn är in
nte utbytt i saamband med
d renovering av
a utrymmet.. Risk finns attt det nya
ttätskiktet inte
e har kunnat anslutas till g
golvbrunnen på
p ett riktigt sätt,
s
vilket kaan leda till fuktskador i
o
omkringligga
ande konstruk
ktioner.
3. A
ANSLUTNING
GSPLÅT BRIISTFÄLLIGT A
ANSLUTEN MELLAN
M
ENT
TRESKÄRMTTAK OCH
BOSTADSHU
US FASAD/V
VÄGG:
Detta medförr risk för att regnvatten kaan rinna in me
ellan anslutnin
ngen och bosstadshus väg
ggen,
vvilket i sin turr kan leda till mikrobiella skkador i tak oc
ch väggkons
struktioner.

7
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FORT
TSATT TEKNIS
SK UTR
REDNIN
NG
1. DUSCHRUM
M 1 PÅ ENTREPLAN:
Då duschrum
mmet inte är fackmannam
f
mässigt renove
erat så rekom
mmenderas aatt kontakt tas
s med en
vvåtrumsentre
eprenör för re
enovering av utrymmet. Viktigt att gälla
ande branschhregler för våttrum följs
vvid renoveringen. Och att eventuella b
bakomliggand
de skador bytts ut.
2. V
VENTILATION
N FRÅN DUS
SCHRUM FE LAKTIGT DR
RAGEN UT I VÄGG:
V
Kontakta ven
ntilationstekniker / fackmaan för erforde
erliga åtgärder gällande veentilation i dus
schrum.
3. PUTSAD FAS
SAD VIDBYG
GGD DEL (konntor):
Då det finns skador i den putsade fasaaden i vidbyg
ggd del, så re
ekommendera
ras att kontak
kt tas
m
ntreprenör förr erforderliga åtgärder sam
mt kontroll av
v eventuella b
bakomliggand
de
med fasaden
sskador.
4. KÖK 2 / TVÄ
ÄTTSTUGA I KÄLLARE:
K
V
VA-installatio
onen är inte fa
ackmannamäässigt installe
erad i utrymm
met, kontakta rörmokare fö
ör
e
erforderliga åtgärder.
å
5. PÅREGLADE
E VÄGGAR I KÄLLARE:
För att utreda
a orsaken till och omfattniingen av mikrobiell lukt so
om känna vid
d golv/väggvin
nklar vid
d
de påreglade
e väggarna i källaren
k
så reekommendera
as att en fortsatt teknisk uutredning utfö
örs.
e kan begära fortsatt teknisk utredning
g för att klarlä
ägga om risk för
f väsentligtt fel som
Köpare
dning ingår in
besiktn
ningsmannen antecknat i riskanalysen
r
finns eller inte
e. En fortsatt teknisk utred
nte i
överlåte
elsebesiktningen. En såda
an utredning kan beställass särskilt. En fortsatt tekniisk utredning
förutsä
ätter fastighetsägarens uttryckliga med givande.

Norrkö
öping 2018-10-05
LW Din
n Besiktning
gsman AB
Leonard Windisch
h

8
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BILA
AGA I
VILLK
KOR FÖR
R ÖVERLÅTELS
SEBESIK
KTNING
Överlåte
elsebesiktnin
ng för SÄLJA
ARE enligt S
SBR-modellen Version 2017.1

BEGRE
EPPSBEST
TÄMNINGA
AR

Med upp
pdragsgivare avses säljare
en av
fastigheten eller den som
s
på säljarrens uppdrag
g
beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av
besiktnin
ngs- mannen och som und
dertecknat
uppdragsbekräftelsen
n.
n avses i tilläm
mpliga delar
Med bessiktningsman
även dett besiktningsfföretag som mottagit
m
uppdraget att utföra överlåtelsebe
ö
esiktningen.
Med fasttighet avses den
d del av
registerfa
astigheten so
om omfattas av
a
besiktnin
ngen.
Med fel i fastighet avsses en avvike
else från det
skick som
m en tänkt kö
öpare med fo
og kan
förutsätta
a att fastighe
eten skall ha vid
v tidpunktenn
för köpett om köpet ge
enomfördes vid tidpunkteen
för överlå
åtelsebesiktningen.
Ändamålet
Ändamålet med en övverlåtelsebes
siktning för
säljare ärr att i samban
nd med en
fastighetsöverlåtelse samla
s
och redovisa
information om fastighetens fysisk
ka skick.
Insamling
gen sker genom en byggn
nadsteknisk
undersökkning som uttförs av en sä
ärskilt anlitad
sakkunnig besiktningsman. Resulttatet redovisaas
i ett proto
okoll benämn
nt besiktnings
sutlåtande
som är a
avsett att användas vid
fastighetsförsäljningen
n som en byg
ggnadsteknissk
beskrivniing av fastigh
hetens skick.
Besiktnin
ngsutlåtandett kan även ha
a betydelse vvid
förhandling om de villkor som ska gälla för
fastighetsköpet och det
d kan också
å utgöra
underlag
g till en doldaffelförsäkring.

GENOM
MFÖRAND
DET

Uppdrag
gsbekräftelse
Efter motttagandet av uppdraget översänder
ö
el ler
överlämn
nar besiktning
gsmannen en
n uppdragsbekräftelse till uppdra
agsgivaren jäm
mte dessa
villkor. Avv uppdragsbe
ekräftelsen och dessa
villkor fra
amgår överlåttelsebesiktnin
ngens
omfattnin
ng. Besiktningsmannen går igenom
uppdragsbekräftelsen
n och villkoren för
uppdraget med uppd
dragsgivaren innan
överlåtelssebesiktninge
en påbörjas.

Överlåtelsebes
Ö
siktningens h uvudsakliga innehåll
Överlåtelsebes
Ö
siktning enligtt SBR-modellen
be
estår samma
anfattningsviss av fyra delarr;
1)) tillhandahållna handlingaar samt inform
mation
frå
ån säljaren,
2)) okulär besik
ktning,
3)) riskanalys om sådan är p
påkallad sam
mt
4)) eventuell rek
kommendatioon om fortsattt teknisk
uttredning.
Resultatet av överlåtelsebe
ö
esiktningen
ammanställs i ett besiktninngsutlåtande.
sa
1)) Handlingar och
o upplysninngar
Inför överlåtels
sebesiktningeen eller i samb
band
med
m överlåtels
sebesiktningeens påbörjand
de tar
be
esiktnings- mannen
m
del avv de handling
gar och
övvriga upplysn
ningar som övverlämnats. De
D
ha
andlingar och
h upplysningaar som
be
esiktningsma
annen lägger till grund för
övverlåtelsebesiktningen anttecknas i
be
esiktningsutlå
åtandet.
2)) Besiktning
Överlåtelsebes
Ö
siktningen geenomförs i forrm av en
om
msorgsfull ok
kulär besiktninng av fastigheten,
dvvs. vad som kan
k upptäckaas med blotta
a ögat.
Besiktningen sker
s
således uutan några
hjälpmedel.
Överlåtelsebes
Ö
siktningen gääller förhålland
dena vid
be
esiktningstillfä
ället.
Viid den okulärra besiktningeen undersöke
er
be
esiktningsma
annen synligaa ytor i samtlig
ga
tillgängliga utry
ymmen samtt fasader, tak och
mark
m
i den må
ån marken är av byggnads
steknisk
be
etydelse. Med
d tillgängliga utrymmen menas
m
alla
så
ådana utrymm
men som kann undersökas
s via
öp
ppningar, dörrar, inspektioonsluckor oc
ch
lik
knande samt alla utrymmeen som i övrig
gt är
krrypbara.
Om
O inte annat avtalats omffattar
övverlåtelsebesiktningen en byggnadstek
knisk
ok
kulär besiktning av fastighhetens
hu
uvudbyggnad
d, samt vidbyyggd del av hus
så
åsom garage, carport elleer förråd samtt den
markyta
m
i anslu
utning till bygggnad som ha
ar teknisk
be
etydelse för de
d besiktade byggnaderna.
Överlåtelsebes
Ö
siktningen om
mfattar sålede
es inte
he
ela registerfas
stigheten. Föör det fall partterna

© 2017 SBR By
Byggingenjörerna
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kommer överens om att besiktning
gen skall ha
annan om
mfattning än vad som nu sagts, skall
detta skrrivas in i uppd
dragsbekräfte
elsen.
Besiktnin
ngen omfatta
ar inte

Överlåtel
elsebesiktning
gen omfattar inte
i
installatio
oner såsom el,
e värme, vattten, sanitet,
maskinel
ell utrustning, mekanisk
m
ven
entilation,
rökgånga
gar eller eldstääder.
Besiktninngen omfattaar inte energid
deklaration,
miljöinveentering, undeersökningar som
s
kräver
ingrepp i byggnaden,, provtrycknin
ng,
radonmäätning, fuktmäätning eller annan
an
mätningg
I överlåte
elsebesiktning
gen ingår inte
e att lämna

åtgärdsfö
örslag eller ko
ostnadskalkyyler.
Överlåtellsebesiktning
gens omfattning kan utökaas
eller inskkränkas efter särskild överenskommelsse
mellan up
ppdragsgivarren och
besiktnin
ngsmannen. Sådan
S
överen
nskommelse
ska i före
ekommande fall framgå avv
uppdragsbekräftelsen
n eller enligt särskilt
s
avtal
om tillägg
gsuppdrag.
Om besiktningsmann
nen av någon anledning innte
har gjort en okulär be
esiktning av ett
e utrymme
eller en yyta som omfa
attas av
överlåtelssebesiktninge
en skall detta
a antecknas i
besiktnin
ngsutlåtandett.
Riskanalyys
Om besiktningsmann
nen bedömer att det finns
påtaglig risk för att fastigheten harr andra
väsentlig
ga fel än de so
om framkommit vid den
okulära b
besiktningen redovisar
besiktnin
ngsmannen fö
örhållandet i en
e riskanalyss i
besiktnin
ngsutlåtandett.
Till grund
d för en sådan riskanalys lägger
besiktnin
ngsmannen bland
b
annat fa
astighetens
konstrukktion, ålder oc
ch skick, iaktttagelser som
m
gjorts vid
d den okulära
a besiktningen, den
information som lämn
nats genom handlingar
h
occh
upplysnin
ngar samt be
eskaffenheten
n hos
jämförba
ara fastigheter och omstän
ndigheterna vvid
överlåtelssebesiktninge
en. I riskanalyysen ges äveen
en motivvering till bedö
ömningen.
Fortsatt tteknisk utredning
Besiktnin
ngsmannen kan
k föreslå fo
ortsatt tekniskk
utredning
g avseende ett
e förhållande
e som inte
kunnat kklarläggas vid den okulära besiktningenn.
Sådan uttredning kan även föreslås
s för
misstänkkta fel i en del av fastighete
en som i ochh
för sig intte ingår i öve
erlåtelsebesikttningen.

Om besiiktningsmann
nen gjort en anteckning
a
om
m
en påtag
glig risk för vääsentligt fel i form
f
av en
riskanalyys, så föreslår
år inte besiktn
ningsmannen
någon fo
ortsatt tekniskk utredning i den
d delen.

Uppdragsgivar
Up
aren kan självv se till att den
n
påtalade
på
risken
en utreds.
Fo
ortsatt teknisk utredning in
ingår inte i

övverlåtelsebesiktningen. Up
ppdragsgivarren och
be
esiktningsma
annen kan doock komma överens
ö
om
m att besiktningsmannen även skall uttföra den
fo
ortsatta teknis
ska utredninggen, förutsatt att detta
medges
m
av fas
stighetens ägaare. Se vidarre om
så
ådant tilläggs
suppdrag und
der rubrik ned
dan.
Besiktningsutlå
åtande
Besiktningsma
annen upprätttar ett
be
esiktningsutlå
åtande över
övverlåtelsebesiktningen. I b
besiktningsutllåtandet
re
edovisas de fe
el som upptääckts vid den okulära
be
esiktningen.
Besiktningsutlå
åtandets inneehåll är en fölljd av att
övverlåtelsebesiktningen utföörts med såd
dan
om
msorg som är
ä påkallad m
med hänsyn tilll
fa
astighetens sk
kick, den norrmala beskafffenheten
ho
os jämförliga fastigheter ooch omständigheterna
vid
d överlåtelsebesiktningen . Vid
övverlåtelsebesiktningen harr således blan
nd annat
byyggnadernas ålder och koonstruktion betydelse.
En
n äldre byggn
nad har norm
malt fler fel än en nyare
byyggnad och en
e äldre bygggnad uppfylle
er inte
alltid moderna krav.
I besiktningsut
b
tlåtandet redoovisas endas
st de fel
so
om har någon
n betydelse fö
för bedömnin
ngen av
fa
astighetens sk
kick. Mindre ffel (skavanke
er)
an
ntecknas normalt inte.
Besiktningsutlå
åtandet kan ääven innehålla
risskanalys och rekommend
dation om forttsatt
te
eknisk utredniing.
Tilläggsuppdra
ag
Uppdragsgivarre kan genom
m särskild
övverenskommelse med bessiktningsman
nnen
trä
äffa avtal om tilläggsuppd
drag i anslutning till
övverlåtelse- be
esiktningen. TTilläggsuppdrrag
fö
örutsätter ett god- kännannde av fastigh
hetens
äg
gare.
Syyftet med ett tilläggsuppd
drag kan vara
a att
uttvidga unders
sökningen till att omfatta delar
d
som
inte ingår i öve
erlåtelsebesikt
ktningen eller att
un
ndersöka om
m- ständighet som inte kun
nnat
klarläggas vid överlåtelsebeesiktningen. Ett
E
tilläggsuppdrag är inte en d
del av
övverlåtelsebesiktningen, meen kan utföra
as i
sa
amband med
d denna.
Omfattningen
O
av överenskoomna tilläggs
suppdrag
sk
ka anges i up
ppdragsbekrääftelsen till
övverlåtelsebesiktningen elleer i en separa
at
up
ppdragsbekrä
äftelse och reesultatet av ett
e sådant
tilläggsuppdrag ska redovissas i ett särsk
kilt
uttlåtande.
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Om uppd
dragsgivaren beställer tillä
äggsuppdrag
g
som utfö
örts i anslutnin
ng till
överlåtelssebesiktninge
en gäller villko
oren för
överlåtelssebesiktninge
en även för
tilläggsup
ppdraget.

BESIKT
TNINGSMA
ANNENS ANSVAR
A

Besiktnin
ngsmannen är
ä endast ans
svarig för
uppdraget gentemot sin uppdrags
sgivare. Annaan
än uppdrragsgivare äg
ger således in
nte rätt till
skadestå
ånd från besikktningsmannen.
Besiktnin
ngsmannen är
ä inte skyldig
g att kontrolleera
riktighete
en av de hand
dlingar och upplysningar
u
om fastig
gheten som han
h mottar i samband
s
meed
överlåtelssebesiktninge
en
Besiktnin
ngsmannen är
ä skyldig att ersätta den
skada so
om besiktning
gsmannen orrsakar
uppdragsgivaren gen
nom vårdslösh
het eller
försumm
melse vid utförrandet av
överlåtelssebesiktninge
en. Besiktning
ngsmannens

ansvar äär dock begräänsat enligt nedanstående
ne
e
villkor.

Besiktnin
ngsmannens skadestånds
sskyldighet ärr
begränsa
ad till det lägssta av följand
de belopp
a) S
Skillnaden mellan fastighe
etens värde vvid
ö
överlåtelsetillffället med res
spektive utann
ffel i besiktningsutlåtandet.
b) Den ersättnin
ng som uppd
dragsgivaren i
fförekommande fall utgett och varit
sskyldig att utg
ge till annan till
t följd av fel i
b
besiktningsuttlåtandet.
c)

15 prisbasbe
elopp enligt la
agen allmän
fförsäkring vid
d den tidpunk
kt då avtal om
m
ö
överlåtelsebe
esiktning träffades.
Skada va
ars värde und
derstiger ett belopp
b
motsvara
ande 0,2 prissbasbelopp är
ä
besiktnin
ngsmannen in
nte skyldig attt ersätta.
Om besiktningsmann
nen utför tilläg
ggsuppdrag i
anslutnin
ng till överlåte
elsebesiktning
gen skall
begränsn
ningen i besikktningsmannens
skadestå
åndsskyldighe
et omfatta ävven skada påå
grund avv fel i tilläggsu
uppdraget.
Skada so
om beror på att det i
besiktnin
ngsutlåtandett saknas någo
on uppgift elller
påpekan
nde som besiktningsmann
nen lämnat
muntligen ersätts end
dast om uppd
dragsgivaren
omgåend
de efter erhålllandet av
besiktnin
ngsutlåtandett begärt komplettering av
besiktnin
ngsutlåtandett.
Besiktnin
ngsmannen är
ä skyldig att inneha en gil tig
konsultan
nsvarsförsäkkring med särskilda villkor
om överlåtelsebesiktn
ning.

annen skall arrkivera en kopia av
Besiktningsma
esiktningsutlå
åtandet undeer minst två år
å från det
be
attt uppdraget slutförts.

Reklamation och preskriptioon
Fe
el i besiktning
gsmannens uuppdrag eller krav på
grrund av såda
ant fel skall reeklameras res
spektive
fra
amställas ino
om skälig tid ffrån det att fe
elet
märkts
m
eller borde ha märkkts respektive
e från det
attt skada uppttäckts.

Besiktningsma
Be
annen ansvarrar dock inte i något
fa
all för fel och är
ä inte skyldig
ig att betala för
fö krav
so
om reklamera
ats respektive
ve framställts senare
s
än två år efter att uppdrageet avslutats.
Uppdraget är avslutat
a
i ochh med att
be
esiktningsma
annen översäänt
be
esiktningsutlå
åtandet till up
ppdragsgivare
en.

UPPDRAGS
U
SGIVARENS
S ANSVAR
R

Uppdragsgivarren skall tillhaandahålla de
ha
andlingar röra
ande fastigheeten som
be
esiktningsma
annen behöveer och även i övrigt
lämna för överrlåtelsebesiktnningen nödvä
ändiga
up
pplysningar om
o fastigheteen.
Uppdragsgivarren ska se tilll att samtliga
siktning.
uttrymmen och ytor är tillgänngliga för bes
Det innebär attt de skall vara
ra lättåtkomlig
ga och
fria från skrymmande bohaag.
Uppdragsgivarren ska svaraa för att godk
känd
sttege skall finn
nas tillgänglig .
Uppdragsgivarren ska nogggrant läsa bes
siktningsd
uttlåtandet efter mottagandeet och utan dröjsmål
dä
ärefter meddela besiktninggsmannen om
be
esiktnings- uttlåtandet inneehåller någon
n
fe
elaktighet eller saknar någoot.
Fö
ör genomföra
andet av upppdraget föruts
sätts att
sä
äkra uppstign
ningsanordninngar till
vindsutrymmen och yttertaak finns på
byyggnaden. Besiktningsmaannen är inte skyldig
attt genomföra besiktningsååtgärd som in
nnebär
attt han utsätte
er sig för fara.. Besiktningsmannen
m
avgörr i varje enskillt fall vad som
m är en
sä
äker uppstign
ningsanordninng eller fara vid
v
uttförandet av uppdraget.
u
Besiktningsutlå
åtandets jurid
diska betydelse
De fel som red
dovisas i besi ktningsutlåta
andet kan
få
å betydelse mellan
m
säljarenn och köpare
en av
fa
astigheten.
Genom en öve
erlåtelsebesikktning för sälja
are och
övverlämnandet av besiktninngsutlåtandett till
kö
öparen klargö
örs ansvarsföördelningen mellan
m
sä
äljare och köp
pare för de feel som redovisas i
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besiktnin
ngsutlåtandett. De redovisa
ade felen kann
till exemp
pel inte ansess utgöra dold
da fel i
fastigheten. De fel som antecknats
s, liksom de
risker som antecknatss i riskanalyse
en och som
senare in
nfrias, kan en
n köpare norm
malt inte göraa
gällande såsom dolda
a fel mot sälja
aren efter
fastighetsköpet.
Om inte annat avtalatts i samband med
heten ersätte
er
överlåtelssen av fastigh
besiktnin
ngsutlåtandett inte köparen
ns
undersökkningsplikt en
nligt jordabalk
ken. Syftet
med en ö
överlåtelsebe
esiktning för säljare
s
är
således iinte att utgöra en del av fu
ullgörandet av
köparenss undersökningsplikt.
Överlämn
nandet av be
esiktningsutlå
åtandet till
köparen innebär inte heller att sälja
aren utfäster
eller gara
anterar att fasstigheten har de
egenskaper eller det skick
s
som fra
amgår av
besiktnin
ngsutlåtandett. För att en utfästelse
u
elle r
garanti sskall föreligga krävs att säljjaren ger
särskilt u
uttryck för dett. T ex genom
m att det ang
ges
i köpekontraktet.
Besiktnin
ngsutlåtandett redovisar fö
örhållandena
vid tidpunkten för öve
erlåtelsebesik
ktningen.
Uppdrag
gs- givaren måste
m
vara observant på attt
förhålland
dena kan änd
dras eller förs
sämras undeer
den tid ssom förflyter mellan
m
besiktning och
fastighetsköp.

Äg
ganderätt och nyttjanderäätt till
be
esiktningsutlå
åtandet
Besiktningsma
annen har up phovsrätten till
be
esiktningsutlå
åtandet. Upp
pdragsgivaren
n får
en
ndast använd
da besiktninggsutlåtandet i enlighet
med
m det avtala
ade ändamåleet.
Uppdragsgivarren äger inte överlåta
be
esiktningsutlå
åtandet eller nnyttjanderätt till
be
esiktningsutlå
åtandet utan besiktningsm
mannens
utttryckliga med
dgivande.
Om
O överlåtelse
e av utlåtandeet skall ske har
h
be
esiktningsma
annen rätt att vid samman
nträffande
eller på annat lämpligt sätt mot ersättnin
ng
re
edovisa besik
ktningsutlåtanndet för förvärvaren.
Sk
ker överlåtels
se utan medggivande från
be
esiktningsma
annen kan innnehållet i besiktningsuttlåtandet inte göras gällannde mot besik
ktningsmannen.
m
Samm
ma sak gällerr om uppdrag
gsgivaren
uttan medgivan
nde använderr
be
esiktningsutlå
åtandet för annnat än det avtalade
a
än
ndamålet.
I inget fall har förvärvare
f
avv besiktningsu
utlåtandet
bä
ättre rätt än uppdragsgiva
u
aren.
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BILA
AGA II
LITEN
N BYGGORDBO
OK
Asfaboard
d
Porös, asffaltimpregnerad
d skiva.
Alkydoljefä
ärg
En ”modernare” variant av
a oljefärg som består av linoljeefärg
hartser. Torkar snabbare än oljefärg men trännger
och alkydh
inte lika dju
upt in i virket.
Avloppslufftare
Rör som g
går upp genom yttertaket och som har till upp
pgift att
ta in luft vid spolning I avllopp, så att vak
kuum inte uppsttår I
systemet.
Betong
ndmedel) och grus, sten (ballas
ast)
Blandning av cement (bin
Blåbetong
g
Lättbetong
gblock tillverkad
de av alunskiffe
er. Radonhaltigtt.
Brunröta
av brunröta inne
ebär att virkets hållfasthet ned sättes
Angrepp a
och att fibrerna spricker tvärs
t
längdriktningen. Orsakass av
grepp.
svampang
Byggfukt
dsmaterial unde
er byggtiden.
Fukt som ttillförs byggnad
Bärläkt
Virke som bär upp takpannor.
Båge
m är öppningsb
bar.
Den del avv ett fönster som
Cement
Bindmede
el i betong och putsbruk.
p
Cylinder
Lås.
nledning
Dagvatten
Ledning i m
mark för att avle
eda vatten från stuprör och
regnvatten
nbrunnar.
Dränering
System avv dränerande (vvattenavledande
e) massor och
ledningar.
Dörrblad
Den öppningsbara delen av en dörr.
åt
Falsad plå
Slätplåt so
om skarvas ihop
p med övervikta
a ståndskarvar..
Fotplåt
Dropplåt p
placerad vid takkfot och som leder vatten ner i
hängränna
an.
Fuktskydd
d
Skikt av va
attentät massa,, luftspaltbildande matta av HD
Dpolyeten e
eller bitumendukk etc., som har till uppgift att
förhindra ffuktinträngning i konstruktion eller
e hindra
avdunstnin
ng från mark i s.k.
s uteluftsventtilerad krypgrunnd.
Fuktkvot
Förhålland
det mellan vikten på fuktigt ma
aterial och mateerialets
torrvikt. An
nges i % eller kg/kg.
Foder
Täckande listverk runt fön
nster eller dörr.
Grundmurr
Murverk ru
unt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k.
torpargrun
nd varpå byggn
naden vilar.
Hammarband
Träregel lä
ängst upp på en
n regelvägg varrpå takstolen villar.
Hanbjälke
Tvärgåend
de bjälke i taksttol (mot s.k. ”ka
attvind”).

Imm
ma
Se mättnadsånghalt.
Karrm
Den del av en dörr eller ett fönsteer som sitter fas
st i väggen.
nker
Klin
Pla
attor av keramis
skt material.
Klä
ämring
Rin
ng m uppgift attt hålla fast en pplastmatta mot en
e golvbrunn,
så att inget vatten kan tränga in m
mellan golvbrun
nnen och
attan.
ma
Lim
mträ
T ex
e balkar sammanlimmade av fflertal trästavar. Är starkare
än motsvarande dimension
d
”vanlligt” virke.
ekanisk ventilation
Me
Ven
ntilation som styrs av fläktar. K
Kan vara endas
st frånluft eller
båd
de frånluft och tilluft.
t
Ibland förrekommer även
n
ene
ergiåtervinning ur frånluften.
Mä
ättnadsånghalt
Den ånghalt som luft vid en viss ttemperatur maximalt kan
en benämnas ddaggpunkt. Vatttenångan
innehålla. Kan äve
ergår då till vatten (kondenseraar).
öve
Ok
kulär
Vad
d man kan se med
m ögat.
Pla
ansteg
De horisontella ste
egen i en trappaa.
Relativ fuktighet
ghalten i luft i % av mättnadsåånghalten.
Ång
Rad
don
Rad
dongas avgår vid
v radioaktivt ssönderfall av rad
dium i
min
neralkornen i jorden eller bergggrunden.
Revvetering
Putts på rörvassmatta, som bekläädnad på hus med
m
trässtomme.
Sjä
älvdragsventilation
Fun
ngerar genom att
a varm luft, soom är lättare än kall, stiger
upp
påt i rummet oc
ch ut genom fråånluftskanaler.
Sätttsteg
Den vertikala ytan mellan plansteegen i en trappa
a.
ödben
Stö
Den del av en taks
stol som utgör del av vägg län
ngs takfot.
all
Sva
Underlagstak av spontade
s
brädeer.
Tryycke
Dörr eller fönsterhandtag.
kfot
Tak
Där taket möter yttterväggen.
knock
Tak
Översta delen av ett
e yttertak.
Underlagstak
Tak
k som ligger under beläggningg av t ex tegelpa
annor, plåt
elle
er överläggsplatttor. Utgöres ib land av papp på
p träsvall, av
ma
asonit eller av arrmerad plastfoliie.
Underram
Nedersta bjälken i en takstol. Utggör även del avv bjälklag.
Överluft
ntilation mellan två utrymmen vvia ventil i vägg
g eller springa
Ven
me
ellan dörrkarm och
o dörrblad.
Överram
stol som underrlagstaket vilar på.
p
Den del av en taks
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BILA
AGA III
TEKN
NISK ME
EDELLIVS
SLÄNGD
D FÖR BYGGNA
B
ADSDELLAR OCH
H
BYGG
GKONST
TRUKTIO
ONER
Vid köp a
av en fastighe
et bör man rä
äkna med olikka intervall fö
ör renovering och underhååll.
Byggmatterial och kon
nstruktioner har
h begränsaad livslängd.
Anmärkn
ning: Till grund för livslängdsuppgifter ffinns bland an
nnat Meddela
ande M84:100 Statens Insttitut för
Byggnad
dsforskning, Sammanställ
S
ning av livslänngdsuppgifte
er SABO-avskrivningsregleer samt
erfarenhe
etsmässiga värden.
v

Takkonsttruktioner
Takpapp låglutande/plattta konstruktioner
Gummidu
uk låglutande/pla
atta konstruktion
ner
Takpapp under takpanno
or av betong, teg
gel
(Takpann
nor av betong/tegel)
Korrugera
ad takplåt med underliggande
u
papp
p
Bandfalsa
ad plåt, falsad plåt med underlig
ggande
papp
ementskivor/eterrnitskivor,
Asbestce
Plåtdetaljer (runt skorsten
nar, ventilation etc.)
nor/stuprör
Hängränn
Skorsten (renovering/ommurning skorste
enstopp,
tätning rö
ökkanaler),
Nytt unde
ertak - invändigt
Terrasserr/balkonger/altan
ner/utomhustrap
ppor
Tätskikt (tt ex asfaltsbaserrade tätskikt)
Plåt
alkonger (armering, betong exkl. tätskikt)
Betongba

20
0 år
30
0 år
30
0 år
30
0 år
35
5 år
5 år
35
0 år
30
35
5 år
5 år
25
0 år
40
0 år
40
5 år
35
5 år
35
0 år
50

Fasader
Träpanel (byte)
Träpanel (målning)
Tegel
novering/omputs
sning)
Puts - tjockputs 2cm (ren
ementplattor (ete
ernitplattor)
Asbestce

0 år
40
10
0 år
Ej Byte
0 år
30
30
0 år

dörrar
Fönster/d
Isolerglassfönster (blir otätta med tiden)
Byte fönsster
Byte dörrrar (inne/ute)
Målning ffönster/dörrar

5 år
25
0 år
40
35
5 år
0 år
10

g/utvändigt fuktsskydd
Dränering
Dränering
gsledning och uttvändig vertikal (inklusive
dagvatten
nledning i ansluttning till drän.ledn.)
Dagvattenledning utanförr byggnaden
Invändigt
Målning/ttapetsering etc.
Parkettgo
olv/trägolv (byte))
Parkettgo
olv/trägolv (slipniing)
Laminatg
golv
Klinkergo
olv
Plastmattta på golv (ej våttrum)
Köksluckkor, bänkskivor, köksinredning
k
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kö
ök

5 år
25
0 år
50
0 år
10
40
0 år
15
5 år
0 år
20
Ej byte
5 år
15
0 år
30
40
0 år

golv
Värmeg
Elvärme
eslingor i golv
Elvärme
eslingor i våtutry
ymme
Vattenb
burna slingor i go
olv
Våtutrymmen
atta i våtrum
Plastma
Tätskiktt under klinker/k
kakel i våtutrymm
me
Tätskiktt i golv/vägg av typ
t tunn disperssion
utfört under 1980-tal/i början
b
av 1990-ttalet
dkänd våtrumsm
matta (plast) som
m
Typgod
tätskikt under klinker/ka
akel
* utfört före 1995
* utfört efter 199
95
Våtrumstapeter väggar

25 år
30 år
30 år
20 år
30 år
15 år
20 år
30 år
15 år

Installattioner för vatten,, avlopp samt väärme
Avloppssledningar
Värmele
edningar kall-/va
armvattenledninggar
Avloppsstank
Sanitetssgods (tvättställ,, WC stol m.m.)
Badkarr
Värmevväxlare

50 år
50 år
30 år
30 år
30 år
20 år

Elinstalllationer
Kablar, centraler etc.

45 år

Vitvarorr
Kyl, fryss, diskmaskin, spis, spishäll etc.
Tvättma
askin, torktumlare, torkskåp

10 år
10 år

Övriga installationer och annan maskinnell
utrustning än hushållsm
maskiner
are, elradiator,
T ex varmvattenbereda
värmep
panna (olja/el) ink
kl. expansionskäärl
Luftvärm
mepump

20 år
8 år

Ventilattion
Injustering av ventilation
nssystem
Byte avv fläktmotor
Styr- oc
ch reglerutrustning

5 år
15 år
20 år
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NOTE
ERINGAR
Utföran
nde:

Fuktindikering
F
g i våtrum.
Mätningen
M
utffördes med med
m Gann un
ni 10.

Fuktind
dikering i våtrum
(enligt n
nedan):
Duschrrum 1:

Vid
V fuktindikeering som utfö
ördes i utrymmet noteradees
förhöjda fuktinndikationer på
p golv i dusc
chplats. (i anggränsande
utrymme
u
und
der duschrum
m så noterade
es inga förhöjjda
fuktindikation er i tak).

Kök 1:

Vid
V fuktindikeering som utfö
ördes i utrymmet noteradees
in
nga förhöjda fuktindikationer.

Kök 2 / tvättstuga:

Vid
V fuktindikeering som utfö
ördes i utrymmet noteradees
in
nga förhöjda fuktindikationer.

Duschrrum 2 i källare
e:

Vid
V fuktindikeering som utfö
ördes i utrymmet noteradees
in
nga förhöjda fuktindikationer.

Övriga utrymmen är inte
fuktindi
dikering utförd
d i.

Norrkö
öping 2018-10-05
LW Din
n Besiktning
gsman AB
Leonard Windisch
h
Certifie
erad Besiktn
ningsman SBR

