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Närvarande

Ronny Jannerstad

Besiktningens genomförande och omfattning
Den 27 augusti 2019 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan
besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen.
Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som
reklamerats respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats.
Besiktningen omfattar huvudbyggnaden.
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BESIKTNING
1

GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN

Tillhandahållna handlingar
•

Allmänna bygglovsritningar

Information från uppdragsgivaren
Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess
ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.
•

Fastigheten förvärvades 2007

•

Grunden tillhör det ursprungliga huset från 77, som brann ner 1992 när det
nya huset byggdes

•

2007 togs innervägg i vardagsrum bort och golvet lades om

•

2008 grävdes tomten på baksidan för att avleda dagvatten

•

Cirka 2010 monterades en luftvärmepump

•

2012 renoverades badrummet, våtrumsintyg saknas

•

2012 renoverades köket, nytt fönster öppnades i gavel mot framsidan, saknar
bygglov.

•

2017 byggdes innervägg mellan hall och sovrum i övervåning

•

2017 grävdes ner en dräneringsslang för avledning av ytvatten

•

Flexislang ovan torkskåp ej ansluten till frånluftsdon

•

Ventilationskanaler rengjordes under 2018

•

Vatten har trängt in i källaren cirka 2011 och cirka 2015

•

Duschkabin och handdukstorkare bör ses över

•

Eluttag i övre hall kana vara defekt

•

Ny konsol behövs för vattenmätare

•

Det drar lite vid ytterdörren
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2

OKULÄR BESIKTNING

Särskilda förutsättningar vid besiktningen
Byggnaden var vid besiktningstillfället bebodd och möblerad.
Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av
belamrade ytor eller möbler.
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 ”-----” innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med
hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.
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

Cirka 14 grader, mulet

Byggnadsbeskrivning

Huvudbyggnad i BOTKYRKA Tullinge 19:386

Byggnadsår

1993

Fastighetstyp

Villa i 1,5 våning med källare

Mark

Berg

Grund

Betongplatta, Grundmur

Bjälklag

Träbjälklag

Stomme

Trästomme

Fasad

Stående panel

Fönster

2-glas, 2+1 Isolerkassett med öppningsbar båge

Yttertak

Betongpannor, Plåt

Ventilation

Från och tilluft med värmeväxlare

Värmesystem

Direktverkande radiatorer, Luftvärmepump
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Noteringar
2.1 Utvändigt
2.1.1 Mark
Allmän marklutning från norr, baksidan
Buskar intill grund, sydvästra ytterhörn
Brunn noterades på baksidan av huset, men pump är ej i
bruk
Cellplastskivor mot grundmur, saknar markduk
2.1.2 Grund
Sprickor noterades på grundmur, framsidan
2.1.3 Fasad
-2.1.4 Ytterdörr
-2.1.5 Fönster
Överbleck saknas i utsatta lägen, t ex gavlar
2.1.6 Stuprör
Lövsil saknas i anslutning till markledningar
Markledningar utgörs av dräneringsslang
Grövre dimension av koppling, fel överlapp, sydvästra
ytterhörn
2.1.7 Hängränna
Hängrännor något låg placerade
För långt avstånd mellan krokar under hängrännor
-2.1.8 Tak
-

Underbeslag saknas kring imkanal
Sprucken takpanna på norrsidan av takkupa och vid
vinkelränna mot entrétak på östra sidan
Ej kapade takpannor noterades i sydöstra vinkelränna.
Takpannor ej fastmonterade i randzon
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2.2 Invändigt
2.2.1 Allmän
Avvikande elinstallationer förekommer

2.2.2 Källarvåning
Trapphall

Färgsläpp och saltutfällning i nedre del av grundmur

Verkstad

Sprickor i grundmur och mur mot garage
Ventilation saknas

Garage

Skador i garageport
Fuktintrång och svarta missfärgningar i nedre del av hörn
mot sydväst
Sprickor förekommer i murar
Frånluft saknas
Äldre och rostig järnbrunn, saknar rensbult

Förråd 1

Färgsläpp och saltutfällning i västra grundmur
Fuktmissfärgningar i nedre del av trävägg mot duschrum,
närmast grundmur

Dusch

Sprucken klinkerplatta intill duschplats
Panel noterades mot grundmurar, saltutfällningar i mur
bakom
Rostig golvbrunn noterades

Bastu

Saltutfällningar i betonggolv, fuktfläckar i trall mot
grundmur

Förråd 2

Delvis belamrat
Färgsläpp i nedre del av grundmur

Klädkammare

Fuktintrång, färg buktar och släpper i väggar och
golvvinklar, gäller även vid innervägg mot bastun där lokal
mögelfläck noterades
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2.2.3 Entréplan
Entréhall

Golv glipar mot tröskel, list eller fog saknas
Slitet ytskikt i vägg mot trappan

Kök/matplats

Ej klamrade vattenledningar under diskho
Det noteras att tätt underlag saknas under diskho

Vardagsrum

--

Hall

--

Sovrum 1

Dörr tar emot karm

Sovrum 2

--

Tvättstuga

Lös handtag i ytterdörr
Taklist saknas, norrsidan
Golvbrunn sitter för nära vägg
Rörgenomföringar noterades igenom golv bakom
golvbrunn

Badrum

Kopplingar bakom duschkabin läcker

2.2.4 Övervåning
Trappa

--

Sovrum 3

--

Balkong

--

Hall

--

2.2.5 Vind
Sidovind

Fuktfläckar kring genomföring för imkanal, sydöstra
sidovind
Sidovindar är besiktningsbara bara vid balkong, inbyggda
utrymme ej besiktningsbara

Nockvind

--
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3 Riskanalys
Dränering
Dräneringen och fuktskyddet är från byggåret och bör betraktas som bristfälliga,
fuktintrång har upplyst av husägaren och tecken på det är väl synliga i källaren.
Särskild utsatta är träkonstruktioner som finns i källaren.
En bristande dränering och fuktskydd innebär att fuktintrång kan ske igen med
fuktrelaterade skador i källaren.
Tak
Taket är från byggnadsåret och underbeslag saknas kring imkanal, samt fuktfläckar
noterades i skivmaterial under. Utförandet innebär risk för fuktrelaterade skador.
Mindre lutning på taket ovan takkupa innebär sämre avrinning, vilket gör att snö och
is blir länge kvar under vinterhalvåret och skapar en högre fuktbelastning på ytskiktet.
Risk för fuktintrång med följande fuktskador finns i låglutande takkonstruktioner.
Tvättstuga
Äldre standard i tvättstuga, plastmattan bör anses som åldersmässigt förbrukad.
Övriga noteringar innebär en avvikelse från dagens standard gällande branschregler
för våtrum, vilket innebär risk för fuktrelaterade skador i konstruktionen bakom.
Barnsäkerhet
Några fönster saknar barnspärr.
Ej tillfredsställande skydd mot barnolycksfall vid fönster innebär risk för personskada.
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4 Fortsatt teknisk utredning
Källaren
En fortsatt teknisk utredning av träväggar mot baksidan av källaren bör utföras för att
klargöra status och lämpliga åtgärder.
El
Kontakt med elektriker för kontroll och normalisering av elinstallationer
rekommenderas

Stockholm, 2019-09-09
Villabesiktningar i Stockholm AB

José Escobar
av SBR godkänd besiktningsman

Utlåtandet har 2019-09-10 skickats enligt nedanstående sändlista
Ronny Jannerstad rjannerstad@gmail.com
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