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UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 

ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN FÖR SÄLJARE 

 

OBJEKT 
 
Fastighetsbeteckning Tättingen 20 

Adress Skansvägen 22 

Postnummer/Ort 191 45 Sollentuna 

Kommun Sollentuna 

Fastighetsägare Malin Hammer 

 

Beställare Fastighetsägaren 

 Telefon:  

 E-post:   

 
Beställningsnummer 2014-75799 

 
Besiktningsman Philip Orrenius  

av SITAC certifierad besiktningsman SBR  
av SBR godkänd besiktningsman 

  

Certifieringsnummer 0239/07 

 Telefon: 073-9605963 

 E-post:  info@husbesiktningsgruppen.se 

 Besiktningsmannen är medlem i Svenska 
Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är 
registrerad i SBR:s förteckning över 
besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. 

 
Besiktningsdag 2014-11-17 Med början kl: 8:00 

 
Närvarande Uppdragsgivaren 

 
Besiktningens genomförande 

och omfattning 

2014-11-13 mailades uppdragsbekräftelsen till 
beställaren. Innan besiktningen påbörjades 
gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen 
som bifogas i detta utlåtande. 
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. Besiktningen omfattar: 
Huvudbyggnad. 
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BESIKTNING 

1 .  G R A N S K N I N G  AV  T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R  

 S A M T  I N F O R M AT I O N  F R Å N  U P P D R A G S G I VA R E N  

 
Tillhandahållna  

handlingar 

-  
 

 
Information från 

uppdragsgivaren 

Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av 
fastighetsägaren. Uppgifterna är inte kontrollerade av 
besiktningsmannen. Ägaren har bott på fastigheten sedan 
2013 och ger följande information: 
 
- Några mellanväggar på entréplanet har ändrats. I övrigt 
har inga strukturella ändringar gjorts på byggnaden. 
- Ålder på takbeklädnaden är inte känd. (Min notering: vi 
räknar med en livslängd för denna typ av takbeklädnad på 
ca 20 år). 
- Fasadputsen kan vara från byggåret. 
- Dräneringen på västra gaveln och norra långsidan fram till 
sidoentrén är från 2013 (Isodrän systemet). I övrigt så är 
dräneringen troligen från byggåret. (Min notering: vi räknar 
med en livslängd på 30-40 år för dränering men den 
varierar mycket beroende på markförhållanden, 
byggnadstyp, ursprungligt utförande mm). 
- Badrummet på entréplan är troligen från ca 2005. 
Tvättstugan och duschrummet i källaren är utförda av en 
fackman 2014 och våtrumsintyg kan tas fram på begäran. 
(Min notering: vi räknar med en livslängd på ca 20 år för yt- 
och tätskikt i våtrum då material åldras och konstruktioner 
rör sig). 
- Alla maskiner och installationer på fastigheten fungerar. 
- Uppvärmningen av huset fungerar bra. 
Bergvärmepumpen är från 2011.  
- Avlopp och vattenförsörjning fungerar utan problem.  
- Sotning och provtryckning gjordes 2013 utan anmärkning. 
- Ingen avvikande eller dålig lukt har noterats i huset. 
- Radon har mätts och värdet låg under gränsvärdet. 
Protokoll finns. 
- Elinstallationen fungerar utan problem.  
- Energideklaration finns. 
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2 .  O K U L Ä R  B E S I K T N I N G  
 

Särskilda 

förutsättningar vid 

besiktningen 
 

Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad, förråd 
utnyttjade etc. Besiktning, in- och utvändigt, har skett av de 
delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av 
förvaring, möbler, mattor, växter, hushållsmaskiner etc. För 
ytor, utrymmen och byggnadsdelar som inte varit 
besiktningsbara har besiktningsmannen inget ansvar. 
 
Följande byggdelar var inte besiktningsbara (av andra skäl 
än förvaring etc.): 
- lågt vindsutrymme som saknar tillträdesmöjlighet 
- ytor under altan 
- inspektionslucka i duschrum ej öppnad 
 
Ej besiktningsbara byggdelar kan (beroende på 
omständigheterna) ingå i köparens undersökningsplikt. 
 
Besiktningsmannen utför vissa kontroller som stickprov. 
 
Notering ”-----” innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i 
normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och 
byggnadssätt. 
 

Muntliga uppgifter 
 
Avsikten är att i detta utlåtande redovisa samtliga 
förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då 
även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som 
lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. 
 

Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha 

utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt 

beställarens uppfattning, har beställaren att snarast 

och helst 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. 

 
Väderlek Ca +5ºC, mulet 
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Byggnad Byggnaden utgörs av en villa i 1 plan med souterrängplan 

och källardel. 
Grundläggning: platta på mark och grundsulor  
Grundmur: lättklinker (Leca) och lättbetong (blå) 
Stomme: lättbetong (blå), lättklinker och trä (bedömt) 
Bjälklag: betong och trä 
Tak: låglutande pulpettak klätt med takpapp 
Fasad: puts 
Fönster: 2- och 3-glas isolerglasfönster 
Ventilation: mekanisk frånluftsventilation 
Uppvärmning: bergvärme 
 

 
Byggnadsår 1973 

 
 

Noteringar  
 
 
Utvändigt 
 

 

Mark och växtlighet - Växtlighet mot delar av fasaden vilket kan skada fasaden 
mekaniskt, smutsa ner den och försämra upptorkning efter 
regn. Jorden är också fukthållande och fuktbelastningen på 
grunden ökar. Närmast byggnader rekommenderas därför 
istället dränerande markskikt. 
- Marken runt huset lutar bitvis mot grunden vilket kan ge 
ökad fuktbelastning genom ytvatten. 
 

Grundmur/ 

Hussockel 

 

- Färgsläpp på delar av sockeln. 
  

Fasad - Puts med dålig vidhäftning till underlaget (bom-puts) på 
några ställen.  
- En del missfärgningar i putsen. 
- Spricka (lagad) i anslutning till sidomur vid uteplatsen. 
 

Fönster/dörrar - Isolerglasfönster med blandad ålder. Läckage noterades 
mellan rutor i ett par fönster. Det är ett känt åldersfenomen 
som man får räkna med kan finnas på fler ställen. Det syns 
ofta inledningsvis bara under vissa ljusförhållanden. 
- Röta i någon fönsterbåge/-karm och en del fönster med 
målningsbehov. 
- Ett fönster i sovrum 4 hakar i vid vändning. 
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Yttertak och 

avvattning 

- Växtlighet på taket ökar risken för läckage. 
- Huvar och sargplåt runt taket med målningsbehov. 
- Glidskydd för stege ej monterat. 

  

Invändigt 

 

 
 

Entréplan  

  

Entré/Hall ----- 
 

Sovrum 1 (t.v. om 

entré, medsols) 

----- 
 
 

Sovrum 2 ----- 
 

Sovrum 3 ----- 
 

Sovrum 4 - Dörr ej monterad. Finns tillgänglig enligt säljaren. 
 

Badrum - Tätskiktet har inte anslutits korrekt till golvbrunnen. 
Brunnsmanschetten som ska ansluta till brunnen saknas. 
- Bakfall på golv vid dörröppning och låg tröskel. Risk för att 
vatten på och under plattorna kan läcka ut vid 
dörröppningen. 
- Inbyggd WC tank utan dränering. Ett ev. läckage i 
anslutning till tanken kan då spridas. 
- Någon klinkerplatta med dålig vidhäftning till underlaget 
(bom-ljud) och lite bortfall av fog samt en del sprickor i 
fogar mellan klinkerplattor. 
- Takdusch nära ljusöppning (betongglas). Överspolning av 
ljusöppningen bör undvikas. 
- Ej fackmässig rörgenomföring i vägg under tvättstället 
(bristfällig tätning mm). 
- Golv med en lågpunkt i mitten. 
 

Kök - Bristfällig fastsättning (klamring) av vattenledningar under 
diskbänken. 
 

Matplats ----- 
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Souterrängplan 

 

 

Hall/entré ----- 
 

Allrum ----- 
 
 

Källarplan  
 

Trappförråd ----- 
 

Passage ----- 
 

Vinkällare ----- 
 

Pannrum/förråd - Gammal golvbrunn av gjutjärn. 
- Färgsläpp i taket. Okänd orsak. 
- Färg- och putssläpp nedtill på grundmuren. 
- Någon spricka i vägg. 
 

Sovrum ----- 
 

Duschrum ----- 
 

Förråd - Dörren tar i tröskeln. 
- Några sprickor i väggar varav en är lite större. Bör hållas 
under uppsikt. Säljaren uppger att de inte har ändrats. 
- Lite missfärgningar nedtill på grundmur. 
 

Tvättstuga - Ett par väggar har organiskt material men golvet saknar 
tätskikt. 
 

Bastu - Väggpanel nära golvet och man bör undvika att 
vattenbegjuta golvet. 
 

Allrum ----- 
 
 

Krypgrund ----- 
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3 .  R I S K A N A LY S  
 
1. Huset har delvis grundläggning med betongplatta på mark och grundmur av 
betong under jord. Betong i kontakt med mark tar upp fukt från marken som kan 
ledas vidare till annat byggmaterial som står i kontakt med betongen. 
Fuktkänsliga konstruktioner som t.ex. golv och väggar av trä mm kan skadas. 
Skador som lukt, mögel, missfärgningar, deformationer och ytskikt (färg, tapeter, 
plattor etc.) som släpper från underlaget mm kan uppstå.  
 
2. Huset har delvis grundläggning med krypgrund. Krypgrunder får periodvis hög 
fuktnivå. När varm luft kommer in och möter kalla ytor i utrymmet så kan kondens 
uppstå och luftfuktigheten blir hög. Till det kommer fukt som avges från marken. 
Fukten kan skada material i utrymmet och ledas vidare till anslutande 
byggmaterial som t.ex. golv. Skador som mögel, röta, lukt, deformationer, fläckar, 
korrosion mm kan uppstå.  
 
3. Avvikelser i våtrum innebär en ökad risk för spridning av fukt. 
 
Det finns en risk för befintliga och/eller framtida skador av ovan nämnda typer. 
 

4 .  F O R T S AT T  T E K N I S K  U T R E D N I N G  
 
-  
 

 

Sollentuna 2014-11-18 
 

Svenska Husbesiktningsgruppen 
 
 
 
Philip Orrenius      
av SBR godkänd besiktningsman  

av SITAC certifierad besiktningsman SBR  
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