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UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 

Överlåtelsebesiktning för köpare enligt SBR-modellen 
 
Objekt 

Fastighetsbeteckning: Skåne Skånelängan 3:4 

Adress: Möllevägen 9 

Postnummer och Ort: 12345 Skåne 

Kommun: Skåne 

Fastighetsägare: Jan-Ove Eriksson 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare: Marika Johansson,  19660101-xxxx 

Uppdragsnummer: 2021-xxx 

Besiktningsman 

Besiktningsman:  Carl Andersson 

 Medlem i SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp 

 Av SBR godkänd besiktningsman 

Telefon:  073 ï 80 60 330 

Epost:  carl.andersson@cacsweden.com 

 

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

 

Besiktningsuppdrag 

Omfattning: En okulär besiktning av huvudbyggnaden.  

Besiktningsdag: 2021-11-25 klockan 08:30 

Närvarande: -Marika Johansson 

-Jan-Ove Eriksson 

- 

 

 

 

Uppdraget utfºrs enligt òvillkor fºr ºverlåtelsebesiktning för köpare enligt SBR modellenò. 

En uppdragsbekräftelse med bifogad villkorsbilaga överlämnades till beställaren den 2021-11-15 

Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. 

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. Uppdraget är avslutat i och 

med att besiktningsmannen översänt utlåtandet till uppdragsgivaren.  
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1. TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR OCH INFORMATION 
FRÅN SÄLJAREN ELLER DESS OMBUD 

 
Tillhandahållna 
Handlingar: 
 
 
 
 
 

 -Ritningar från 1966, relevanta ritningar var 
konstruktionsritningar 3 st över grundläggning, ytterväggar samt 
tak.  
 

 

 

 

Information från 
säljaren: 
 

 Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av 
fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte 
kontrollerade av besiktningsmannen.  
 
Säljaren förvärvade fastigheten 1990. 
 
Följande renoveringar och underhåll är utförda; 
1994 ï Källarrenovering: Gillestuga + syhörna/förråd flytande 
golv på platonmatta samt oisolerade utreglade vägar på 
distanser 
 
1997 Tilläggsisolering vindsbjälklag  
 
1999  
-Ny dränering, tilläggsisolering utvändigt källarvägg samt entré i 
källare.  
-Ny entrédörr markplan. 
 
2002 ï inglasad altan 
 
2004 ï installerat braskamin vardagsrum 
 
2005 och framåt, byte av fönster markplan (ej badrum, 
vardagsrum) 
 
2019  
-Nytt vattenmätarkoppel med ventiler. 
-Laddbox för elbil med nytt kablage framdraget och installerat i 
garage. 
-Toalett i källare byggd. 
 

 

Upplysningar om fel i 
fastigheten: 

  

Se nedan.  
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Säljarinformation 
Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägaren eller dess ombud. 

Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Säljarens svar i fet kursiv text. 
Nuvarande ägare har ägt fastigheten sedan år 1990.  

Frågorna nedan gäller huvudbyggnaden. 

1. Inga bygglov saknas för fastigheten, inga förelägganden från myndigheter som 

påverkar byggnaden finns.  

 

2. Inga avvikande lukter, exempelvis mögellukt, har noterats i byggnaden ï ej 

heller påpekats av andra utomstående.  

 

3. Inga allvarliga sättningar eller sprickor har noterats i byggnaden.  

Sprickor noterats i grundmurar. 

 

4. Inga bärande konstruktioner har tagits bort i byggnaden.  

Fönster vid matplats var bärande. Avväxling är gjord på vind av ägare.  

 

5. Säljaren känner inte till att det finns några generella fel i angränsande 

fastigheter av samma typ tex mögel, sättningar, bristfälliga takkonstruktioner. 

 

6. Alla öppningsbara fönster samt dörrar i byggnaden går att öppna och stänga 

utan problem. 

 

7. Takläckage har inte förekommit i byggnaden.  

1996 inläckage sovrum. Åtgärdat 1996 där trä och underlagspapp byttes 

lokalt. 

 

8. Byggnadens värmesystem är rätt dimensionerat och fungerar som avsett, även 

när det är riktigt kallt ute, och det förekommer inga kalla golv eller golvdrag. 

 

9. Inga fuktfläckar har noterats på golv, väggar eller innertak i byggnaden. 

Läckage i köksavlopp noterades genom vattenskada i tak i gillestuga 

2008 och åtgärdades samt nytt avloppsrör i bjälklaget. Säljare uppger att 

skadan torkats ut och undersökts av försäkringsbolaget.  

 

10. Inga rötskador har noterats någonstans inuti eller utanpå byggnaden.  

Lokalt rötskador i svall och takstol över sovrum samt rötskador i svall 

över kök. Dessa har åtgärdats 1996 vid reparation av taket. 

 

11. Inga problem med skadedjur så som möss, råttor, getingar eller träförstörande 

insekter.  

 

12. Inga försäkringsskador typ vatten eller brandskador har förekommit i 

byggnaden. 
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13. Det finns inga särskilda undantag i villaförsäkringen.  

 

14. All maskinell utrustning fungerar normalt i byggnaden. 

 

15. Ventilationen fungerar normalt, ingen imma eller kondens förekommer på 

fönster i byggnaden.  

Kondens förekommer på fönster, tidigare ventilationsluckor vid fönster 

är borttagna vid fönsterbyte. Ventilationsspalt i skalmur var igensatta av 

förra ägaren men öppnades upp igen 1999 av nuvarande ägare. 

Kortsidorna på huset har inte öppningar i skalmuren för ventilation, ej 

heller på övriga likadana grannhus. 

 

16. Elsystemet fungerar normalt, inga säkringar löser ut frekvent. 

 
17. Inga problem med upprepade stopp i avloppssystemet förekommer. 

 

18. Inga läckage i kall- varmvatten, avlopp eller värmesystem förekommer. 

Utvändig vattenutkastade läcker i ventil i verkstad vid användning. 

 

19. Kvarstående vatten på golv förekommer inte i byggnadens våtrum. 

 

20. Eldstäder och rökkanaler är godkända och fungerar utan problem.  

-Sker regelbunden sotning? Ja, varje år.  

 

21. Våtrum: Finns våtrumsintyg? Nej.  

 

22. Inga delar av byggnaden och/eller byggnadens grund är byggt med blåbetong. 

Jo väggar till pannrum är av blåbetong. Radon ej mätt. 

 

23. Det är inte känt med radon i området.  

 

24. Inga problem med dräneringen och fuktskydd i grunden eller med 

dagvattenledningar.  

-Har dräneringen och/eller fuktskydd gjorts om? Ja 1999 gjordes dräneringen 

om samt isolering av källarmur utvändigt jackodrän 100 mm.  

Spygatt källartrapp kopplad på dräneringsledningen runt huset. 

 
25. Gjordes någon överlåtelsebesiktning inför ert köp av fastigheten? Ja, inget 

speciellt påtalades. 

 

26. Är det något annat fel i byggnaden och/eller kända fel som säljaren vill upplysa 

en köpare om? Nej.  

 

 

Frågorna är besvarade av: 

Jan-Ove Eriksson   2021-11-25 
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2. OKULÄR BESIKTNING 

Särskilda 
förutsättningar vid 
besiktningen:  

 

 Byggnaden var vid besiktningstillfället fullt möblerad. Besiktning 
har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan 
omflyttning av möbler och belamrade ytor. Bakomliggande ytor 
ingår i köparens undersökningsplikt. 

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller 
delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen 
inget ansvar. 

Notering ò-----ò innebªr att utrymmet/ytan bedºms vara i normalt 
skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. 

Bifogade fotografier ska ses som exempel på gjorda noteringar 
och inte som fullständig dokumentation. 

Muntliga uppgifter: 

 

 Avsikten har varit 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 0 ºC och mulet med uppehåll 

Byggnadstyp:  1 plan 

Byggnadsår:  1966 

Grundläggning:  Källare 

Stomme:  Trä 

Fasad:  Tegel 

Fönster:  2- och 3-glas 

Yttertak:  Betongpannor 

Uppvärmning:  Fjärrvärme, vattenburna radiatorer 

Ventilation:  Självdrag 

Vatten och avlopp:  Kommunalt  
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NOTERINGAR 

Överlåtelsebesiktning 
 
Huvudbyggnad  
UTVÄNDIGT 

                     Bild nr:  
Mark: ----- 

 
Dränering går ej att besiktiga vid en okulär besiktning då detta 
kräver ingrepp i marken. 

 

Grundmur/ 
Hussockel: 

Sprickor förekommer i grundmurar på några ställen. 
Betonghålsten ovanför källarentrédörr sprickor/lossnat. 
Tryckimpregnerad bräda sitter direkt mot källarmur under entrédörr. 
Putssläpp vid kabelgenomföring. 
 

1,2 
3 
4 
5 

Fasad: Droppnäsa saknas på träfasad på gavelspets. 
Gavelspetspanel torrsprucken och har nått teknisk livslängd. 
Skjutmuff på stuprör saknas. 
Fals på stuprör felvänd (vänd mot huset). 
Luftning av skalmur saknas på kortsidor av huset, se riskanalys 
kapitel 3.  
 

 
 
6 
6 
7 

Dörrar: ---- 
 

 

Fönster: Färgsläpp förekommer på flera fönster. 
 

8 

Yttertak: Takstege och glidskydd är ej godkända idag. 
Huvar och plåtar är av äldre modell och flagnar och har 
rostangrepp. 
Röta i vindskivor. 
Papp är torrsprucken och trasig vid stickprov i takfoten.  
Omålat undertak i takfoten.  
Taket har som helhet nått sin tekniska livslängd. 
- Med anledning av ovanstående noterade brister/svaga punkter se 
även riskanalys kapitel 3. 
-Taket är av säkerhetsskäl endast besiktigat begränsat genom ett 
stickprov från takfoten och takstegen samt från marken. 
 

 
 
 
 
9 
10 
 
 
 
 

Övrigt: Uterum utsida:  
Tak ovanför inglasad altan är tätad mellan hus och altantak med 
byggplast och häftklammer. Risk för läckage in i uterummet.  
Uterummet har låglutande tak av kanalplast, risk finns att dessa tak 
börjar läcka i skarvar när tätningarna åldras. 
Uterummet står på en plintgrund. Se riskanalys kap 3. Grunden är 
ej tillgänglig för besiktning. 
Rötskadat trä finns på uterummet.  
 
Uterum insida:   ---- 
 
Källartrapp utsida: 
Spygatt (golvbrunn) i källartrapp full av skräp. 

 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
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INVÄNDIGT 

 
Allmänt: -Se till att alltid ha alla friskluftsventiler fullt öppna för en god 

allmänventilering av bostaden.  

  
 
 
 
  KÄLLARVÅNING                Bild nr: 

 
-Källare räknas som en riskkonstruktion. Se även riskanalys kap 3. 
-I gillestugan och syhörnan finns utreglade väggar på insidan av ytterväggarna samt flytande 
golv beståendes av platonmatta, cellplast och ovanliggande spånskiva. Se riskanalys källare i 
kap 3.  
  

 
Källarentré/ 
korridor 

Bomljud i klinkerplattor, kan indikera tex att plattan är på väg att 
släppa pga fuktvandring eller att de är dåligt infästa mot underlaget.  
 

 

WC i gammalt 
pannrum 

Frånluft saknas.  
Väggar runt gamla pannrummet uppger säljare vara byggda med 
blåbetongblock. Säljaren uppger att resterande väggar ska till hans 
kännedom vara av betonghålsten. Pannrumsväggarna har aldrig 
undersökts om de innehåller radon. Se även fortsatt teknisk 
utredning 4:1. Det gick inte vid besiktningen se någon blåbetong då 
väggarna är putsade och klädda med panel.  
 

 

Tvättstuga Sprickor i grundmurar. 
Fuktgenomslag på väggar. 
Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. 
Kvalitetsdokument/våtrumsintyg saknas. Dokumentet ska borga för 
att då gällande branschregler enligt säkervatten, BKR, GVK eller 
PER har följts samt att montören har erforderlig försäkring och 
utbildning.  
- Med anledning av ovanstående noterade brister/svaga punkter se 
riskanalys för våtrum i kapitel 3. 
 

14 
15 
16 

Syhörna Droppskydd saknas under frys.   

Gillestuga ----  

Verkstad ----  

Matkällare Fuktgenomslag på vägg. 
Fuktskada på innervägg mot betongplatta. 

17 
18 
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  ENTRÉPLAN                  Bild nr: 

Entré/Hall: ----  

WC Äldre standard. 

Bristfällig överluft runt dörrblad.  

 

 

Badrum Badrummet har äldre standard. 

Rostskadad gjutjärnsbrunn. 

Fönster i våtzon 1. 

Flera hål i tätskikt i duschplats. 

Spricka i tätskikt på vägg i duschplats lagat med mjukfog. 

Våtrummet har nått teknisk livslängd.  

Kvalitetsdokument/våtrumsintyg saknas. Dokumentet ska borga för 
att då gällande branschregler enligt säkervatten, BKR, GVK eller 
PER har följts samt att montören har erforderlig försäkring och 
utbildning.  

- Med anledning av ovanstående noterade brister/svaga punkter se 
riskanalys för våtrum i kapitel 3. 

 

 

19 

 

20 

21 

Klädkammare ----  

Sovrum 1 Skada på dörrblad. Enligt säljare orsakat av hund. 22 

Vardagsrum Skada i vägg. Enligt säljare orsakat av hund. 23 

Matplats ----  

Kök Tätbotten saknas i vaskskåpet. 

Rör är ej klamrade i vaskskåpet.  

Mjukfog mellan diskbänk och kakel börjar bli dålig. 

Droppskydd under kyl saknas.  

Droppskydd under diskmaskin saknas.  

 

24 

24 

25 

Sovrum 2 ----  

Sovrum 3 ----  
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                    Bild nr:  

       
VIND   

Toppvind Ena låset på vindsluckan är trasigt. 

Lätt mikrobiell påväxt finns på takstol och råspont. 

Fuktfläckar noterades på råspont och gavelspetsar. 

Oisolerade frånluftskanaler noterades.  

Tätning på vindslucka trasig och saknas delvis, samt brukar hus av 
denna ålder ha otät ångspärr vid tex genomföringar, se riskanalys 
kap 3. 

 

26 

27 

28 
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3. RISKANALYS 

3:1 Yttertak - ålder 
Av åldersskäl är yttertaket åldersmässigt avskrivet och räknas som en riskkonstruktion. Äldre 
tak, äldre genomföringar (som takfönster, takkupor, huvar mm), äldre undertak samt äldre 
plåtar är kända risker. Taket har nått sin tekniska livslängd vilket innebär risk för att läckage kan 
ske eller har skett. Detta kan medföra risk för framtida eller befintliga doft-, fukt-, mögel- 
och/eller rötskador i underliggande/anslutande konstruktioner. 
 

3:2 Skalmur utan ventilationsöppningar i stötfogar ï kortsidor 
Skalmuren har ingen ventilation av ytterväggskonstruktionen på kortsidorna av huset. 
Ventilation av luftspalt bakom tegelskalmur har till funktion att föra bort eventuell inträngande 
fukt, både utifrån och från bostaden. Otillräcklig/obefintlig ventilation av fasaden kan leda till 
doft-, fukt-, mögel-, eller rötrelaterade skador kan finnas eller uppstå i väggkonstruktionen. 
 

3:3 Källare 
Risk föreligger för att inklädda delar (tex utreglade väggar) och/eller trädetaljer samt övrigt 
organiskt material som ansluter mot golv, väggar och källarmurar (syllar, balkar, trösklar, reglar, 
skivor, limmer, textil, papperstapeter, byggspill och dylikt) kan ha doft-, fukt-, mögel- och/eller 
rötrelaterade skador med anledning av normalt förekommande fuktvandring genom grundmurar 
och golv samt om brister förekommer i dagvattenledningar, dränering och tätskikt. Källare bör 
inte utföras med täta material eller organiska material.  
 

3:4 Källare flytande golv  
En oisolerad betongplatta med ovanliggande värmeisolering i form av cellplast. Byggspill och 
smuts kan förekomma på betongplattan under isoleringen/konstruktionen vilket kan leda till 
mikrobiell tillväxt där under med dofter som följd. Om golvkonstruktion och syllar är utförda med 
tryckimpregnerade reglar kan en kemisk lukt förekomma. Ibland saknar också väggssyllar 
fuktspärr under dessa och står direkt mot plattan. Risk finns att markfukt transporteras upp 
genom betongplattan och/eller genom källarmuren genom normalt förekommande fuktvandring 
Fukten kan sedan transporteras vidare upp i konstruktioner vilket kan medföra risk för framtida 
eller befintliga doft-, fukt-, mögel- och/eller rötrelaterade skador. 
 

3:5 Golvbrunnar, golv- och väggmaterial i våtutrymmen av okänd konstruktion och/eller med 
brister 
Konstruktionerna för våtutrymmen finns inte dokumenterad och/eller har brister, vilket innebär 
att golvbrunnar, golv- och väggmaterial samt utrustning är av okänd konstruktion och/eller utfört 
med brister. Funktionen som innebär att tätskiktet och anslutningen till golvbrunnen skall vara 
vattentätt kan vara nedsatt och risk finns att vatten tränger igenom tätskiktet/ golvbrunnens 
anslutning med risk för doft-, fukt-, mögel- och/eller rötrelaterade skador i 
byggnadskonstruktionen finns eller kan uppstå. 
-Att våtrum har nått teknisk livslängd ökar risken för ovanstående.  
 

3:6 Vind med bristfällig lufttätning (ångspärr) i vindsbjälklag 
Oftast saknar äldre hus ångspärr eller har en läckande ångspärr. Genom otätheter i bjälklaget, 
runt genomföringar och vindsluckor kan fuktig och varm inneluft komma upp på vinden. Vinden 
håller lägre temperatur mot utsidan av konstruktionen då vindsbjälklaget är isolerat, det gör att 
luften kyls ner och den relativa fuktigheten stiger. Risk finns att konstruktioner har drabbats 
av/kan drabbas av fuktrelaterade problem som doft-, fukt-, röta-, och/eller mögelskador som 
följd under kallare årstid. 
 

3:7 Plintgrund ï uterum  
Plintgrunden är uppbyggd med nedgrävda plintar samt träbjälklag. När fuktig sommarluft 
tränger in under grunden ökar fuktigheten succesivt under sommaren och tidig höst. 
Fuktavgivning från marken och inträngande dagvatten påverkar också grundens fuktighet. Även 
trädetaljer som ligger i direkt markkontakt eller i kontakt med plintar utan syllpapp kan utsättas 
för förhöjd fuktighet. Förhöjd fuktighet i grunden medför risk för att doft,- fukt-, mögel- och/eller 
rötrelaterade skador kan finnas eller uppstår.  
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4. FORTSATT TEKNISK UTREDNING 

4:1 Huset är byggt före 1975 och säljaren uppger att blåbetong förekommer i väggar runt 
pannrummet. Vissa varumärken av lättbetong från denna tiden kan innehålla radon. Vi 
rekommenderar en fortsatt teknisk utredning för att fastställa om fler väggar är byggda med 
blåbetong samt om radon finns i byggnadsmaterialet, omfattningen och eventuellt behov av 
åtgärd. 

  
  

 
 

 
Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som 
besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning 
ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt 
teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Carl Andersson, byggnadsingenjör  
    Av SBR godkänd besiktningsman  
    Malmö 2021-11-25 
    Carl Andersson Consulting CAC Sweden AB  
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