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UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN
VERSION 2018.1

OBJEKT
Fastighetsbeteckning
Adress
Postnummer/Ort
Kommun
Fastighetsägare

Båtyxan 16
Tegnebyvägen 23
16856 Bromma
Stockholm
Daniel Wiklund

Beställare
Adress
Postnummer/Ort
E-post
Tel nr

Daniel Wiklund
Tegnebyvägen 23
16856 Bromma
callaballa@outlook.com
0709-266304

Besiktningsman

Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman
Medlemsnr 61103
peter@hobk.se
070-7491485
Besiktningsmannen är medlem i Svenska
Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är
registrerad i SBR:s förteckning över
besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.

E-post
Tel nr

Besiktningsdag

2018-12-10

Närvarande

Caroline Wiklund

Kl: 09.00

Besiktningens genomförande 2018-12-10 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen
och omfattning
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. Besiktningen
omfattar huvudbyggnaden samt vidbyggd del av
hus såsom garage/carport eller förråd.
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PETER JORDAN AB

BESIKTNING
1

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
FRÅN SÄLJARE

Tillhandahållna
Handlingar

Utdrag ur fastighetsregister

Säljarinformation

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

Säljarinformation

Nuvarande ägare har ägt fastigheten sedan 1997.
Tomträtten är friköpt 2000.















Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna

Inga vattenskador har förekommit i byggnaden.
Vatten- och avloppsservis är utbytt 2012. Vattenoch avloppsledningar i byggnaden är utbytta 19982012. Inget avvikande med vatten eller avlopp har
noterats.
Varmvattenberedaren är monterad 2011.
Elledningar i byggnaden är utbytta. Inga
originalledningar finns kvar. Delar av elcentraler är
utbytta. Jordfelsbrytare finns installerad. Inget
avvikande med elnät har noterats.
Elgolvvärme finns installerat i källarplan samt i
entréhall och duschrum övre plan.
Luft/luftvärmepumpen installerades 2009.
Regelbunden service är utförd. Inget avvikande med
värmen har noterats.
Braskaminen är installerad 2011. Anläggningen är
kontrollerad och godkänd vid installation.
Regelbunden eldning samt kontroll / sotning sker.
Inget föreläggande på anläggningen finns.
Maskinell utrustning fungerar normalt.
Radonmätning finns utförd med värden under
gällande gränsvärde.
En tillbyggnad är utförd 2003 in mot trädgård i 2plan. Bygglov samt slutbevis finns.
Yttertak är omlagt 2003 med ny underlagspapp, läkt
samt nya tegelpannor.
Fasader är löpande målade vid behov.
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Videvägen 37
13560 Tyresö
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PETER JORDAN AB
















Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna

Fönster är renoverade 2011 samt efter detta
löpande målade vid behov.
Grundmurar är omisolerade / omdränerade 1993.
Vid tillbyggnation kompletterades anslutande
grundmurar i denna del, mot gata har fuktisoleringen
kompletterats i samband med byte av va-installation,
gavel mot biluppställningsplats har fuktisoleringen
kompletterats 2011 i samband med iordningställande
av mark.
Duschrum entréplan är renoverat 2012.
Kök är renoverat 2014.
Tvättstuga samt bad / duschrum källare är
iordningställt 1998 samt kompletterats 2008.
Golvkonstruktioner i originalbyggnaden utgörs av
cellplast monterad på befintliga betonggolv,
elgolvvärme samt övergolv.??
Tillbyggnaden är grundlagd med betongplatta på
mark med underliggande isolering.
Golvkonstruktionerna ligger direkt på
betongplattan.??
Terrassen är uppförd 2010/2011.
Biluppställningsplats är iordningställd 2011.
Isolerat förråd på tomt är uppfört 2010.
Altanen är uppförd 2011.
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HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Båtyxan 16
PETER JORDAN AB

2

OKULÄR

Uppdragsnr 2018-125

BESIKTNING

Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen

Byggnaden var vid besiktningstillfället 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.

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Båtyxan 16
PETER JORDAN AB

Uppdragsnr 2018-125

Förutsättningar vid besiktningen och beskrivning av byggnaden
Väderlek
Utomhustemperatur
Byggnadstyp
Byggnadsår
Tillbyggnadsår
Grundläggning
Grundmurar
Stomme
Fasad
Fönster
Yttertak
Uppvärmning
Ventilation

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna

Växlande molnighet
+-0°C
1-plans villa med källare
1932
2003
Grundsulor med mellangjutna betonggolv, betongplatta
Lättbetong, lecasten
Trä
Träpanel
2-glas kopplade, isolerglaskassetter
Tegelpannor
Direktverkande el, luft/luftvärmepump
Självdrag

Adress
Videvägen 37
13560 Tyresö
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PETER JORDAN AB

Noteringar
Huvudbyggnad
Utvändigt
Markförhållanden

Dagvatten avleds från husgrunden i slutna i rör på mark.
Regelbunden spolning/kontroll av funktion av dagvattenrör
rekommenderas för att säkerställa dess funktion.
I det fall att dessa ej är i funktion föreligger det risk för ökat
fukttryck mot grundmurar och fuktisolering/dränering med
risk för fuktskador i grund som följd.

Grundmur/
hussockel

Utgörs av puts.
Lokala sprickor noterades.

Fasad

Utgörs av träpanel.
Vid besiktningen fanns inget att notera.

Fönster/dörrar

Utgörs av 2-glas kopplade samt isolerglas.
Lokalt noterades krackelering i färg.
Fönsterbleck tillbyggnadsdel är korta ut från fasad.

Yttertak

Yttertaket utgörs av tegelpannor ovan underlagspapp och
läkt. Normal teknisk livslängd beräknas till ca 30 år under
förutsättning att normalt underhåll utförs.
Fotplåtar saknas.
Läkt i anslutning till ränndal har lokalt lossnat.
Tegelpannor är ej fastsatta enligt leverantörens
anvisningar.

Entrétrapp

Entrétrappans konstruktion utgörs av betong som är
motgjuten trästommen. Se Riskanalys.
Ingen kontroll av anslutande stomme är möjlig.

Terrass

-----

Vindsutrymme

Vid besiktningen fanns inget att notera.

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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Grundläggning

Uppdragsnr 2018-125

Grundläggningen av byggnaden utgörs av grundsulor med
mellangjutna betonggolv. Den här typen av grundläggning
har normalt högre fuktvärden i nedre del av grundmurar /
anslutningar mot mark samt i mellangjutna betonggolv
p.g.a. markfukt. Detta eftersom de i normalfallet grundlagts
direkt på mark eller ovan endast ett tunt avjämningslager,
utan underliggande kapillärbrytande eller dränerande
material. Grundsulorna samt grundmurarna har en bärande
funktion. Betonggolven är vanligtvis tunna och oarmerade
eftersom de endast tjänar som golvbeläggning.
Sprickor förekommer normalt i dessa betonggolv, vilka
vanligtvis endast är av kosmetisk betydelse.
Grundprincipen för att undvika fukt- och mikrobiella skador
är att inget organiskt material (träreglar, isolering mm) skall
vara i kontakt med fuktig miljö. Vid inredning av
konstruktioner som kan påverkas av markfukt bör de
utföras med fuktskydd eller fuktsäkra material som t.ex.
mekaniskt ventilerade Platonmattor, Nivellgolv, klinker m.m.
Golvkonstruktionerna utgörs av trägolv samt klinker. Inga
noteringar gjordes vid besiktningen. Avseende trägolv se
Riskanalys.
Grundmurarna utgörs av lättbetong.
Lokala sprickor noterades.
Lättbetong kan avge radongashalter samt gammastrålning.
Radonmätning finns utförd.
Fuktisolering / dränering är ej besiktningsbart.
Grundläggningen av tillbyggnaden utgörs av betongplatta
på mark med underliggande isolering. Golvkonstruktionerna
utgörs av trägolv. Vid besiktningen fanns inget att notera.
Grundmurar utgörs av lecasten. Dessa är invändigt
inklädda. Vid besiktningen fanns inget att notera.
Avseende inklädda delar se Riskanalys.
Fuktisolering / dränering är ej besiktningsbart.

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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Invändigt
Allmänt

Stommen samt bjälklagen i byggnaden utgörs av trä. I
trästommar förekommer det normalt rörelser med
medföljande sprickbildningar i väggar och tak samt knarr i
golv.
En del normala sprickor, lutningar samt golvknarr
noterades.

Ventilation

Utgörs av självdrag.
Vid besiktningen fanns inget att notera.

Källarplan
Trapphus

-----

Sovrum 1

-----

Passage

-----

Sovrum 2

-----

Allrum

-----

Passage

-----

Entré källare

-----

Tvättstuga / badrum Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv.
Vattensrörsgenomföringar i golv finns.
/ duschrum
Entréplan
Entré

Lokalt bom (luft under) i klinker noterades.

Duschrum

Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv.
Vid besiktningen fanns inget att notera.
Se Fuktindikationsmätning.

Vardagsrum /
matplats

-----

Sovrum

-----

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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Tät botten i diskbänkskåp saknas.
Se Fuktindikationsmätning.

Kök

3 . R I S K A N A LY S
1. Om entrétrappens fuktspärr är bristfällig, och konstruktionen som utgörs av
betong ligger an trästommen, kan det föreligga risk för fukt/mögelskador i
anslutande trästomme då betongen kan transportera fukt kapillärt samt pga
kondens.
2. Betongkonstruktioner som är motgjutna grundmurar kan det föreligga risk för
fukt i anslutande stomme då betongen kan transportera fukt kapillärt samt pga
kondens.
3. Inbyggda grundmurar samt trägolv i källarplanet kan vara utförda som
riskkonstruktioner för fuktrelaterade skador. Träsyllar, golv/väggreglar, organiskt
material etc. kan vara i kontakt med fuktigt betonggolv / grundmur. Organiskt
material i fuktig miljö kan ge upphov till bl.a. mögelskador. Enda sättet att
bedöma rådande förhållanden är att göra konstruktionerna inspekterbara.

4 . F O R T S AT T

TEKNISK UTREDNING

1.

Hus&Besiktningskompaniet Peter Jordan AB

Peter Jordan
av SBR godkänd besiktningsman

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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Videvägen 37
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F U K T I N D I K AT I O N S M Ä T N I N G

Fuktindikationsmätning är beställd som en tilläggstjänst vid utförd besiktning.
Resultat / utlåtande av denna redovisas nedan.
Fuktindikation är endast utförd på nedan upptagna platser i byggnaden.
Indikationsmätningen är ingen fullständig fuktmätning, utan endast en indikativ
mätning på den plats mätaren placerats.
Kök

Vid kontroll med fuktindikationsmätare framför
diskbänkskåp samt diskmaskin noterades inga förhöjda
värden.

Duschrum entréplan Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt
rörgenomföringar / installationshål väggar noterades inga
förhöjda värden.

Besiktningsföretag
Hus&Besiktningskompaniet
Peter Jordan AB
 2018 SBR Byggingenjörerna
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Överlåtelsebesiktning för SÄLJARE enligt
SBR-modellen Version 2017.1

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen
och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren
innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll
Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består
sammanfattningsvis av fyra delar;

VILLKOR FÖR
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

1) tillhandahållna handlingar samt information från
säljaren,
2) okulär besiktning,

Begreppsbestämningar
Med uppdragsgivare avses säljaren av fastigheten
eller den som på säljarens uppdrag beställer
överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.
Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även
det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att
utföra överlåtelsebesiktningen.
Med fastighet avses den del av registerfastigheten
som omfattas av besiktningen.
Med fel i fastighet avses en avvikelse från det skick
som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att
fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet
genomfördes vid tidpunkten för
överlåtelsebesiktningen.

3) riskanalys om sådan är påkallad samt
4) eventuell rekommendation om fortsatt teknisk
utredning.
Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i
ett besiktningsutlåtande.

1) Handlingar och upplysningar
Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med
överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar
som överlämnats. De handlingar och upplysningar
som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

2) Besiktning

Ändamålet
Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är
att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och
redovisa information om fastighetens fysiska skick.
Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk
undersökning som utförs av en särskilt anlitad
sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett
protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett
att användas vid fastighetsförsäljningen som en
byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.
Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid
förhandling om de villkor som ska gälla för
fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till
en doldafelförsäkring.

Genomförandet
Uppdragsbekräftelse
Efter mottagandet av uppdraget översänder eller
överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av
uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår
överlåtelsebesiktningens omfattning.

Version 2017.1

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en
omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad
som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen
sker således utan några hjälpmedel.
Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid
besiktningstillfället.
Vid den okulära besiktningen undersöker
besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga
utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån
marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med
tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen
som kan undersökas via öppningar, dörrar,
inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen
som i övrigt är krypbara.
Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av
fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus
såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i
anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för
de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen
omfattar således inte hela registerfastigheten. För det
fall parterna kommer överens om att besiktningen
skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall
detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.

Sida 2 av 4
Besiktningen omfattar inte
Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer
såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning,
mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder.
Besiktningen omfattar inte energideklaration,
miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i
byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning
eller annan mätning
I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna
åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.
Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller
inskränkas efter särskild överenskommelse mellan
uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan
överenskommelse ska i förekommande fall framgå av
uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om
tilläggsuppdrag.
Om besiktningsmannen av någon anledning inte har
gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta
som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta
antecknas i besiktningsutlåtandet.

3) Riskanalys
Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig
risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de
som framkommit vid den okulära besiktningen
redovisar besiktningsmannen förhållandet i en
riskanalys i besiktningsutlåtandet.
Till grund för en sådan riskanalys lägger
besiktningsmannen bland annat fastighetens
konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts
vid den okulära besiktningen, den information som
lämnats genom handlingar och upplysningar samt
beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och
omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I
riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

4) Fortsatt teknisk utredning
Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk
utredning avseende ett förhållande som inte kunnat
klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan
utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del
av fastigheten som i och för sig inte ingår i
överlåtelsebesiktningen.
Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en
påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys,
så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt
teknisk utredning i den delen.
Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade
risken utreds.
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i
överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och
besiktningsmannen kan dock komma överens om att
besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta
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tekniska utredningen, förutsatt att detta medges av
fastighetens ägare. Se vidare om sådant
tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande
Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande
över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet
redovisas de fel som upptäckts vid den okulära
besiktningen.
Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att
överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg
som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick,
den normala beskaffenheten hos jämförliga
fastigheter och omständigheterna vid
överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen
har således bland annat byggnadernas ålder och
konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt
fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad
uppfyller inte alltid moderna krav.
I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som
har någon betydelse för bedömningen av fastighetens
skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.
Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys
och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Tilläggsuppdrag
Uppdragsgivare kan genom särskild
överenskommelse med besiktningsmannen träffa
avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.
Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga
undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i
överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av
överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband
med denna.
Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska
anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och
resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i
ett särskilt utlåtande.
Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som
utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller
villkoren för överlåtelsebesiktningen även för
tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar
Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget
gentemot sin uppdragsgivare. Annan än
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uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd
från besiktningsmannen.

och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera
riktigheten av de handlingar och upplysningar om
fastigheten som han mottar i samband med
överlåtelsebesiktningen

Uppdragsgivarens ansvar

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada
som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren
genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet
av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens
ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.
Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är
begränsad till det lägsta av följande belopp
a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid
överlåtelsetillfället med respektive utan fel i
besiktningsutlåtandet.
b) Den ersättning som uppdragsgivaren i
förekommande fall utgett och varit skyldig att
utge till annan till följd av fel i
besiktningsutlåtandet
c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän
försäkring vid den tidpunkt då avtal om
överlåtelsebesiktning träffades.
Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande
0,2 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig
att ersätta.
Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i
anslutning till överlåtelsebesiktningen skall
begränsningen i besiktningsmannens
skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund
av fel i tilläggsuppdraget.
Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet
saknas någon uppgift eller påpekande som
besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast
om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av
besiktningsutlåtandet begärt komplettering av
besiktningsutlåtandet.
Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig
konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om
överlåtelsebesiktning.
Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av
besiktningsutlåtandet under minst två år från det att
uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription
Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund
av sådant fel skall reklameras respektive framställas
inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha
märkts respektive från det att skada upptäckts.
Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall 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
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Uppdragsgivaren skall tillhandahålla de handlingar
rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver
och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen
nödvändiga upplysningar om fastigheten.
Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och
ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de
skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande
bohag.
Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege
skall finnas tillgänglig.
Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål
därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar
något.
För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra
uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och
yttertak finns på byggnaden. Besiktningsmannen är
inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som
innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker
uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av
uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse
De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få
betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.
Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och
överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen
klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och
köpare för de fel som redovisas i
besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till
exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De
fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i
riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare
normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot
säljaren efter fastighetsköpet.
Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen
av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte
köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet
med en överlåtelsebesiktning för säljare är således
inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens
undersökningsplikt.
Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen
innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar
att fastigheten har de egenskaper eller det skick som
framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse
eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger
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särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i
köpekontraktet.
Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid
tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena
kan ändras eller försämras under den tid som förflyter
mellan besiktning och fastighetsköp.
.
Äganderätt och nyttjanderätt till
besiktningsutlåtandet
Besiktningsmannen har upphovsrätten till
besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast
använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det
avtalade ändamålet.
Uppdragsgivaren äger inte överlåta
besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till
besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens
uttryckliga medgivande.
Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har
besiktningsmannen rätt att vid sammanträffande eller
på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa
besiktningsutlåtandet för förvärvaren.
Sker överlåtelse utan medgivande från
besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan
medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat
än det avtalade ändamålet.
I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet
bättre rätt än uppdragsgivaren.
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sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION
Tegnebyvägen 23, 168 56 Bromma
Stockholms stad
Nybyggnadsår: 1932
Energideklarations-ID: 818236

Energiprestanda:
162 kWh/m² och år
Krav vid uppförande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 55 kWh/m² och år
Uppvärmningssystem:
El (direktverkande) och värmepumpluft/luft (el)
Radonmätning:
Utförd
Åtgärdsförslag:
Har lämnats
Energideklarationen är utförd av:
Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.
För mer information:
www.boverket.se/energideklaration
Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Peter Tjerneng, OBM Byggnadsmiljö
$%ತತ
Energideklarationen är giltig till:
2028-01-22

Energideklaration

Version:
Dekl.id:

2.4
818236

Byggnaden - Identifikation
Län

Kommun

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

Stockholm

Stockholm

Egna hem (privatägda småhus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Båtyxan 16

A11024

Husnummer

1

Prefix byggnadsid

1

Byggnadsid

Orsak till avvikelse

593523

Adressuppgifter är fel/saknas

Adress

Postnummer

Postort

Tegnebyvägen 23

16856

Bromma

Huvudadress

Byggnaden - Egenskaper
Typkod

Byggnadskategori

220 - Småhusenhet, bebyggd

En- och tvåbostadshus

Byggnadens komplexitet
Enkel

Komplex

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

138

Byggnadstyp

Nybyggnadsår

Friliggande

1932

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för
uppvärmning och varmvattenproduktion
Ja

Nej

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

100

Övrig verksamhet - ange vad

Summa
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?
Nej
Ja enligt 3 kap KML
Ja enligt SBM-förordningen

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?
Nej
Ja, är utpekad i detaljplan eller
områdesbestämmelser
Ja, är utpekad i annan typ av dokument
Ja, egen bedömning

100

Energianvändning

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:

Eldningsolja

10 000 kWh/m³

Naturgas

11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)

Stadsgas

4 600 kWh/1 000 m³
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

2

Den el som ingår i fastighetsenergin
3

Den el som ingår i hushållsenergin
4

Den el som ingår i verksamhetsenergin
5

Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och
BFS 2011:6)
6

Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (™3))
7

Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (™4))
8

Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

FTX

Ja
FT

Nej
F med återvinning

Självdrag

F

Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?

Ja

Nej

Uppgifter om radon
Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

150

Bq/m3

Nej
Typ av mätning

Datum för radonmätning

Långtidsmätning enligt SSM

1998-04-15

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärdsförslag (Dekl.id: 818236)
Styr- och reglerteknisk

Installationsteknik

Värme

Byggnadsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler

Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av
värmesystem

Byte/installation av värmepump
Byte/installation av energieffektivare
värmekälla

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Byte/komplettering av ventilationssystem
Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark
Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar
Komplettering fönster/fönsterdörrar med
innerruta
Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan åtgärd

Minskad energianvändning

Kostnad per sparad kWh
kWh/år

9100

kr/kWh

0,6

Beskrivning av åtgärden

Installation av luft/vattenvärmepump kan ge en besparing med ca 45%. Dock bör
man beakta att nytt radiatorsystem behöver installeras.

Övrigt
Ja

Har byggnaden deklarerats tidigare?
Har byggnaden

Ja

Nej

Nej

Vid nej, vilket undantag åberopas besiktigats på plats?

Kommentar

Alla byggnader besiktas på plats för att kontrollera alla
uppgifter samt se husets kondition och möjligheter till
energibesparande åtgärder.

Expert
Förnamn

Efternamn

Peter

Tjerneng

Datum för godkännande

E-postadress

2018-01-22

peter.t@obm.se

Certifikatnummer

Certifieringsorgan

Behörighetsnivå

5516

Kiwa Swedcert

Normal

Företag

OBM Byggnadsmiljö AB

Frågelista
Genom frågelistan verkar fastighetsmäklaren för att säljaren lämnar de uppgifter om objektet som kan antas vara av
betydelse för köparen. Säljaren upplyser om sådana fel och brister som han eller hon känner till, eller som kan
misstänkas föreligga. Upplysningar om objektets skick lämnas även i objektsbeskrivningen och köpekontraktet med
tillhörande bilagor. I frågelistan redovisas säljarens kännedom om objektets skick. Att en fråga besvarats med "nej" utgör
dock ingen garanti för felfrihet. Frågelistan ersätter inte köparens skyldighet att själv noggrant undersöka eller låta
undersöka objektet.
Avser: Fastigheten Stockholm Båtyxan 16
1.

När förvärvades fastigheten?
Huset har varit i familjens ägo sedan 1940-talet och övertogs av nuvarande ägare i början av 90-talet.

2.

När är byggnaden/erna uppförd?
1932

3.

Har någon ny-, till eller ombyggnad skett? När?
2003

4.

Finns erforderliga bygglov och, i förekommande fall, slutbevis/slutbesked från kommunen?
Ja

5.

Belastas fastigheten av servitut, nyttjanderätt eller liknande, utöver vad som framgår av fastighetsregistret?
Nej

6.

Har någon myndighet riktat ett föreläggande mot fastigheten eller anmärkt på avlopp, oljetank, ventilation,
ledningsnät, eldstäder, rökgångar eller liknande?
Nej

7.

Har energideklaration gjorts? När?
Ja, 2018

8.

Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar eller reparationer på fastigheten, utöver sedvanligt underhåll? När?

Copyright © Detta dokument är till idé, text & layout skyddat enligt lagen om upphovsrätt - Vitec Mäklarsystem AB

Se besiktningsprotokollet
9.

Har du observerat eller misstänkt fuktgenomslag, rötangrepp, mögel eller fel i byggnadens dränering, fuktisolering
eller liknande?
Nej

10. Har du observerat eller misstänkt fel i det in- eller utvändiga el-, vatten- eller avloppssystemet? Vid enskilt avlopp:
har tillstånd beviljats och i så fall när?
Nej
11. Om fastigheten har egen brunn: har vattenmängden någon gång varit otillräcklig för normal förbrukning, eller har
vattnets kvalitet varit otillfredsställande?
12. Har du observerat eller misstänkt fel i byggnadernas värmeisolering i golv, väggar, tak etc.?
TM17296
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Nej
13. Har du i övrigt observerat eller haft anledning misstänka andra fel eller brister i fastigheten som du anser att köparen
bör upplysas om?
Nej

14. Det finns totalt 4

Undertecknande

stycken nycklar till ytterdörrar. Är någon nyckel förkommen?

Säljare

Ja

Nej

Undertecknad/e köpare har tagit del av
denna frågelista.

Bromma den 3 april 2019
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Undersökningsplikt och felansvar
vid fastighetsköp
Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten.
Säljaren ansvarar i regel inte för fel som du skulle ha

ytterligare. I så fall kan även slutna utrymmen behöva

kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord undersök-

inspekteras, och ofta behöver man då ta hjälp av en

ning. Nedan beskrivs vad som gäller för fysiska fel i

fackman.

byggnaden, det som man normalt menar när man talar

Även om det inte finns symtom eller misstanke om

om fel i fastighet. För andra typer av fel finns andra

fel, kan det vara klokt att anlita en fackman. Tänk dock

regler. Texten utgår vidare ifrån att det är fråga om ett

på att besiktningsmän normalt inte undersöker eldstä-

fastighetsköp mellan privatpersoner.

der, el, VA, VVS, sidobyggnader m.m. Även detta ingår
dock i köparens undersökningsplikt. Kontrollera med

Konkret fel
Med konkret fel menas att fastigheten avviker från det
som parterna har avtalat om. Det kan vara fråga om en

besiktningsmannen vad som ingår i dennes uppdrag.
Undersökningsplikten gäller oavsett om köparen
har undersökt fastigheten eller inte.

garanti i köpekontraktet, men också konkreta uppgifter
om fastigheten som säljaren har lämnat på annat sätt,

Påföljder

exempelvis i objektsbeskrivningen.

Om fastigheten är behäftad med fel har köparen i
första hand rätt till prisavdrag. Även skadestånd el-

Normal förslitning

ler hävning av köpet kan komma i fråga, beroende på

En köpare måste räkna med att en begagnad byggnad

omständigheterna.

inte är i samma skick som en ny. Defekter som beror
på åldersförändringar och normal förslitning utgör

Reklamation, preskription

inte fel i köprättslig mening. Först när byggnaden är

Köparen måste reklamera inom skälig tid från det att

i sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna

han eller hon märkt eller borde ha märkt felet, annars

med, föreligger det ett fel i rättslig mening. När man

kan felet inte göras gällande mot säljaren. Säljarens

bedömer vad köparen har anledning att räkna med tar

felansvar preskriberas tio år efter tillträdet.

man bland annat hänsyn till fastighetens ålder, pris
och allmänna skick.

Har säljaren upplysningsplikt?
Utgångspunkten är att säljaren ansvarar för dolda fel.

Köparens undersökningsplikt

Om felet varit upptäckbart får köparen däremot stå

Säljaren ansvarar normalt inte för fel som är upp-

för det själv, och säljarens eventuella vetskap om felet

täckbara. Köparen har, brukar man säga, en under-

har i regel ingen betydelse. I vissa fall kan säljarens

sökningsplikt. Om en normalt kunnig köpare skulle

vetskap dock ha betydelse. Om det är fråga om ett fel

ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann

som säljaren känner till, som säljaren måste ha insett

undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv

att köparen inte kände till och som säljaren måste

stå för det. Om den normalt kunnige och noggranne

ha insett var avgörande för köparens beslut att köpa

köparen inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det

fastigheten, kan säljaren bli ansvarig om han inte

dolt; då ansvarar säljaren.

upplyser om felet. Säljaren kan även bli ansvarig om

Kraven på köparens undersökning är långtgående.

förtigandet är så allvarligt att det kan klassas som svek.

Finns det möjlighet måste köparen även inspektera

Fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren

vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga

lämnar de upplysningar om fastigheten som köparen

utrymmen. Upptäcker köparen symtom på fel, eller om

kan behöva. Ofta sker detta genom en s.k. frågelista.

det av andra skäl finns misstanke om fel, skärps kraven

Mäklarens ansvar

Friskrivningsklausuler

Fastighetsmäklaren ska verka som en opartisk mellan-

En friskrivningsklausul har till syfte att begränsa

man, ge parterna råd och upplysningar, verka för att

säljarens felansvar.

säljaren lämnar köparen de uppgifter som kan antas

En friskrivning kan avse en viss egenskap hos fast-

vara av betydelse samt verka för att köparen före köpet

igheten, s.k. egenskapsfriskrivning. Säljaren kanske inte

undersöker fastigheten. Mäklaren ska kontrollera vem

vill ta ansvar för fastighetens tak, för att ta ett exempel.

som har rätt att förfoga över fastigheten, vilka inteck-

En annan och vanligare typ av friskrivning är en

ningar, servitut och andra rättigheter som belastar den

s.k. påföljdsfriskrivning. Av en sådan friskrivning ska

samt om den har del i en gemensamhetsanläggning.

framgå att köparen avstår från att göra påföljder gäl-

Mäklaren ska vidare erbjuda köparen en skriftlig boen-

lande mot säljaren på grund av fel. Påföljdsfriskrivning-

dekostnadskalkyl och överlämna en objektsbeskrivning

en innebär att säljaren i princip är fri från ansvar för

med uppgifter om fastigheten. Om inget annat avtalats

dolda fel. Men säljaren kan ändå bli ansvarig i vissa fall,

ska mäklaren upprätta de handlingar som behövs för

exempelvis om han eller hon svikligen har förtigit ett fel.

affären, bland annat köpekontrakt och köpebrev.

Besiktning och fastighetens skick
Följande punkter avseende besiktning bör beaktas vid köp av fastigheten
1. En SBR-godkänd besiktningsman, har utfört en

4. Besiktningen ligger till grund för den ansvars-

överlåtelsebesiktning av byggnaden. Med hjälp

försäkring, som säljaren avser att tecka. Den

av besiktningsutlåtandet ges ett säkrare underlag

10-åriga

för att bedöma fastighetens skick, vilket kan ligga

kallade dolda fel i fastgheten. Ansvarsförsäkring-

till grund för diskussioner om köpeskillingen och

en täcker inte sådant som inte ingår i överlåtelse-

andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Besiktningen är

besiktningen, se punkt 1 ovan.

okulär och gäller förhållandena vid besiktningstillfället.
Besiktningsmannen kommer att delta vid andra visningen för att gå igenom utlåtandet och det kommer
också att ges tillfälle för frågor. En överlåtelsebesiktning innefattar inte besiktning av radon, installationer
såsom el, avlopp, vatten, rökgångar eller maskiner.

säljaransvarsförsäkringen

gäller

för

så

5. Vi erbjuder köparen möjligheten att köpa över
den gjorda besiktningen och att tillsammans med
besiktningsmannen

besiktiga

huset.

Härigenom

blir besiktningsmannen ansvarig gentemot köparen
för

den

gjorda

besiktningen.

Besiktningsman-

nen gör detta till ett reducerat pris. Ett annat alter-

2. Besiktningen ersätter inte köparens under-

nativ är att köparen anlitar en annan SBR-godkänd

sökningsplikt, d.v.s. köparens skyldighet att själv

besiktningsman.

noggrant undersöka fastigheten med dess byggnader,
byggnadstillbehör och anläggningar.

6. Taxeringsvärdet baseras på boarean och biarean
enligt

fastighetsinformation

från

Lantmäteriet.

3. Konstruktion som är angiven av besiktnings-

Bo
arean och biarean finns angivna under punk-

mannen som riskkonstruktion, och som ej är

ten ”Ytor och disposition” i objektsbeskrivningen.

inspekterbar, är en risk köparen köper. Om du

Bo- och biarea kan variera beroende på olika upp-

som budgivare blir köpare, och vid besiktning vill

mätingsnormer. Köparen uppmanas att om det

göra åverkan på huset för att kunna inspektera en

är av stor vikt för honom/henne, kontrollera

riskkonstruktion måste du ställa villkor om det i

bostadens area och rumsfördelning (samt t.ex.

samband med budgivning. Om du som budgivare vill

väggar, dörrar och fönsters placering) före köpet som

besiktiga sådant som inte ingår i överlåtelsebesiktning-

ett led i sin undersökningsplikt.

en, se punkt 1 ovan, måste du även ställa villkor om
detta i samband med budgivningen.

Säljarförsäkring

Utökat
skydd

– dolda fel

Försäkra dig för framtiden,
en ekonomisk och personlig trygghet

Försäkringsgivare är Protector Försäkring,
nordens största försäkringsbolag på dolda fel.

www.saljarforsakring.se

FÖRSÄKRA DIG FÖR FRAMTIDEN, EN EKONOMISK OCH PERSONLIG TRYGGHET

Utökat
skydd

Säljarförsäkring
Denna information lämnas enligt lag och informationen nedan är en översikt av försäkringen,
så kallad förköpsinformation. Det enda valbara i omfattningen i denna försäkring är försäkringsbeloppet. Genom att välja försäkringsbelopp kan du påverka premiens storlek.

FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH PREMIER
Premien är en engångspremie för hela försäkringsperioden.
Valbara försäkringsbelopp:
750 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
2 000 000 kr

Försäkringspremier:
7 800 kr
8 700 kr
10 800 kr
11 800 kr

Valt försäkringsbelopp är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga
krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader.
Inom valt försäkringsbelopp ingår försäkringsskydd för maskinell utrustning och merkostnader intill 20 000 SEK vardera
under hela den tid försäkringen är i kraft för de tre högsta
försäkringsbeloppen, vid 750 000 SEK är det maximala
försäkringsbeloppet 10 000 SEK vardera.

VAD GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?
Försäkringen gäller enligt försäkringsvillkoren för det ansvar
du som säljare av fastighet har för dolda fel i bostadsbyggnad.
Försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljsbostadshus, dvs villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan 100-299). Försäkringen
gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten,
t ex fristående garage och gästhus oavsett storlek (ej ekonomibyggnad).

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING
Utreda, förhandla, företräda och ersätta

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar
att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade
skall ansvara för, åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för
försäkringsvillkoren att:
• Utreda om felansvar föreligger.
• Förhandla med den som framställt kravet.
• Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala
och som inte kan utfås av motpart eller annan.
• Betala till köparen den nedsättning av köpeskillingen vilken
den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge.

Maskinell Utrustning, då felet lett till följdskada i byggnad

Vid s k dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till
en följdskada i byggnadsdel omfattar säljarens jordabalks
(4:19) ansvar felet på den maskinella utrustningen. Försäkringsbolaget åtar sig att betala till köparen (ägaren av den
maskinella utrustningen) den nedsättning av köpeskillingen
vilken den försäkrade (säljaren) enligt gällande rätt är skyldig
att utge för den maskinella utrustningen. För följdskada som
utgör fel och är ersättningsgill enligt jordabalkens regler gäller
valt försäkringsbelopp som är angivet i försäkringsbeviset.
Skäliga och nödvändiga merkostnader

Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av
denna försäkring, och kostnaden för det dolda felet överstiger skaderegleringsgränsen enligt försäkringsbeviset, ersätter
försäkringsgivaren även följande merkostnader under förutsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga:
• Hushållets kostnader för ersättningsboende under reparationstiden och i samband med detta fördyrade matkostnader.
• Kostnader för att flytta och/eller förvara möbler på annan
plats under reparation.
Ersättning enligt detta moment är endast betingat av att försäkringsvillkoret är utökat och innebär inte att den försäkrade
ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot köparen.

ELDSTÄDER OCH RÖKGÅNGAR
Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad avseende eldstäder och rökgångar under förutsättning att felet kan anses utgöra ett fel i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19.

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

SKADEREGLERINGSGRÄNS
Försäkringen gäller med en skaderegleringsgräns på SEK
5 000 vilket innebär att inga krav eller skador understigande
SEK 5 000 utreds och regleras.

HUR LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringsperioden är från dag då köpekontrakt undertecknats till 10 år efter dag för tillträde till fastigheten.

Installationer av el, vatten och avlopp

Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad avseende installationer av el, vatten och avlopp
under förutsättning att felet kan anses utgöra ett fel i enlighet
med Jordabalken kapitel 4 § 19. Installationerna skall vara
utförda enligt gällande branschregler samt leverantörens
anvisningar, om kraven inte uppfylls kan ersättningen sättas
ned eller utebli.
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EXEMPEL PÅ VIKTIGA UNDANTAG/
BEGRÄNSNINGAR
• Försäkringen gäller inte för el, vatten och avloppsinstallationer då den tekniska livslängden uppnåtts (åldersmässigt
avskriven)
• Fel beträffande vattnets kvalitet eller kvantitet, radon,
gammastrålning eller asbest
• Installationer av värme eller ventilation
För fullständiga försäkringsvillkor, se nästa sida.
Generellt undantag för kända fel

• Försäkringen gäller inte för fel som du känt till eller borde
ha känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa
besiktningsman eller köpare om, eller som du lämnat missvisande uppgifter om.
• Krav som grundas på fel, skada eller anmärkning som har
noterats i besiktningsprotokollet

VEM FÅR TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon.
Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan
ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet
inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom,
byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer
där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan
teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person
som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ TECKNA
FÖRSÄKRINGEN
• Att en okulär överlåtelsebesiktning utförts av köpare eller
säljare som ingår avtal utav en av Protector godkänd besiktningsman. För information om godkända besiktningsmän, vänligen kontakta försäkringsförmedlaren Nordic
Försäkring & Riskhantering AB.
• Att överlåtelsebesiktningen vid tidpunkten då intresseanmälan inkommer till Nordic ej är äldre än 1 år.
• Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde
till fastigheten.
• Att fastigheten har förmedlats av fastighetsmäklare eller
att annan, av försäkringsbolaget godkänd person har fått
i uppdrag att upprätta köpehandlingar avseende försäljningen av fastigheten.

Utökat
skydd

HUR TECKNAS FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen tecknas via din fastighetsmäklare, försäkringsförmedlaren Nordic eller i vissa fall via den besiktningsman
som har utfört överlåtelsebesiktningen.

DET HÄR GÄLLER VID BETALNING
Premien för försäkringen framgår av faktura och utgör full
premie för hela försäkringstiden. Premie inbetalas till Nordic
Försäkring & Riskhantering AB i enlighet med gällande
betalningsregler alternativt till Nordics godkända samarbetspartners. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid
försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen
upphört att gälla.

VAD HÄNDER NÄR KÖPAREN STÄLLER
ETT KRAV MOT DIG
Det är du som försäkringstagare som anmäler skadan. Detta
skall ske skriftligen till försäkringsbolaget Protector. Endast i
följande fall har även din köpare rätt att ställa kravet direkt till
försäkringsbolaget.
• Säljaren avflyttat till okänd adress
• Säljaren vägrar svara på köparens anspråk
• Säljaren avlidit under försäkringsperioden och dödsbo
saknas
• Köparen mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada
till försäkringsbolaget
Det innebär dock inte att köparen har reklamerat till rätt part i
enlighet med Jordabalken 4 kap.19§ då avtalsförhållande saknas.

FÖRSÄKRINGSBOLAG OCH SKADEANMÄLAN
Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring
ASA Norge, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Telefon: +46 8 410 637 00. E-post: saljarforsakring@
protectorforsakring.se. Skadeanmälan görs via hemsidan
www.protectorforsakring.se

FÖRMEDLARE OCH ADMINISTRATÖR
Den här försäkringen förmedlas och administreras av Nordic
Försäkring & Riskhantering AB. Vid frågor vänligen kontakta
Nordic på 031-40 53 70 alt info@nordic.se
www.saljarforsakring.se

RÅD OCH HJÄLP
Information om dolda fel och hur man gör vid skador hittar
du enklast på Nordics hemsida saljarforsakring.se. Skadeanmälan görs direkt via försäkringsbolagets hemsida:
protectorforsakring.se
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

JORDABALKEN 4 KAP. 19§
§19 Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad
som sägs i §12 om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.
Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på
försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren
får anses ha utfäst.
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den
normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.
Lag (1990:936).

FÖRSÄKRINGSBOLAG
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Säljarförsäkring – försäkringsvillkor
1.Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för samtliga som anges som säljare och/eller
delägare
till säljande dödsbo enligt gällande köpekontrakt. Försäkringen
gäller för besiktigad bostadsbyggnad samt för besiktigad bibyggnad
till bostadsbyggnad (ej ekonomibyggnad). Försäkringsavtal ingås av
fysiska personer och dödsbon som säljare av en- eller tvåfamiljsfastighet
belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare eller
annan av försäkringsbolaget godkänd person. Även av försäkringsbolaget
godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under
förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och
försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet.
Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av
fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk
person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet.
2. Förutsättning för att teckna försäkringen
Försäkringen kan endast tecknas sedan bostadsbyggnad besiktigats
av en av försäkringsbolagets godkända besiktningsmän och fram
t o m tillträde (besiktningen kan beställas av antingen köpare eller
säljare). Besiktningen får vid tecknandet av försäkringen inte vara
äldre än 12 månader.
3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den
försäkrade inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt
till och med 10 år efter tillträdesdagen. I försäkringen är denna period
benämnd försäkringsperiod.
4. Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för det ansvar som den försäkrade har för
abstrakta fel (s k dolda fel) i bostadsbyggnad samt besiktigad
bibyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet enligt
Jordabalken 4 kap. 19§ samt rättspraxis. Med fel avses avvikelser
från vad en köpare har haft att
räkna med/haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om
bostadsbyggnadens standard. Felet får inte heller vara sådant att det
borde ha upptäckts vid köpet. Om ett s k dolt fel föreligger kommer
en skälig nedsättning av köpeskillingen att utbetalas ur försäkringen.
4.1 Försäkringsåtagande
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar att det
föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för,
åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsvillkoren att:
• Utreda om felansvar föreligger.
• Förhandla med den som framställt kravet.
• Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader
som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte
kan utfås av motpart eller annan. Försäkringsbolaget förbehåller
sig rätten att utse ombud för den försäkrade.
• Betala a till köparen den nedsättning av köpeskillingen vilken den
försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge.
• Om köpet hävs, betala det belopp motsvarande det nedsättningsbelopp som annars skulle ha utgått.
5. Förutsättningar
5.1 El, Vatten och Avloppsinstallationer
Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad
avseende installationer av El, Vatten och Avlopp under förutsättning
att felet kan anses utgöra ett fel i enlighet med Jordabalken kapitel 4
§ 19. Installationerna skall vara utförda enligt gällande branschregler
samt leverantörens anvisningar, om kraven inte uppfylls kan ersättningen sättas ned eller utebli.
Försäkringen gäller dock inte för:
• Skador på installationer eller skador till följd av fel i dessa där
fastighetsägaren eller tidigare ägare äger rätt till ersättning från
sin hemförsäkring eller annan försäkring. Köparen och/eller
försäkringstagaren är skyldig att inkomma till Protector med kopia
av skriftligt beslut från aktuellt försäkringsbolag.
• Kostnader för fel eller skada som omfattas av ett i avtal lämnat
garantiåtagande (leverantörsgaranti).
• För fel, eller skador till följd av felet, avseende installation då den
tekniska livslängden uppnåtts (d v s installationen är åldersmässigt
avskriven).
• Elfel i maskinell utrustning
5.2 Maskinell utrustning där felet lett till följdskada i byggnadsdel
Vid s k dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till en
följdskada i byggnadsdel omfattar säljarens jordabalks (4:19) ansvar
felet på den maskinella utrustningen. Försäkringsbolaget åtar sig
att betala till köparen (ägaren av den maskinella utrustningen) den
nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade (säljaren) enligt
gällande rätt är skyldig att utge för den maskinella utrustningen, dock
max enligt försäkringsbelopp i 6.2. För följdskada som utgör fel och
är ersättningsgill enligt jordabalkens regler gäller försäkringsbeloppet
som är angivet i försäkringsbeviset. Försäkringen ersätter skäliga och
rimliga kostnader för reparation av den maskinella utrustningen. Om
den skadade utrustningen inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än värdet på den försäkrade utrustningen, lämnar försäkringen istället ersättning för värdet av likvärdig utrustning
inom angivet försäkringsbelopp enligt 6.2.
Vid bedömning av värdet görs ett åldersavdrag där livslängdsuppgifter enligt praxis samt teknisk expertis ligger till grund för avdraget. En
förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala kravet från
köparen överstiger skaderegleringsgränsen.
Försäkringen gäller dock inte för:
• Enbart fel på maskinell utrustning omfattas ej av försäkringen. (där
felet inte har lett till följdskada i byggnadsdel)
• Den del av fel, samt skador till följd av fel, som täcks av köparens
(ägaren till den maskinella utrustningen) hemförsäkring och/eller
annan försäkring.
• Kostnader för fel eller skada som omfattas av ett i avtal lämnat
garantiåtagande (leverantörsgaranti)
5.3 Merkostnader

Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av denna
försäkring, och kostnaden för det dolda felet överstiger skaderegleringsgränsen, ersätter försäkringsgivaren även följande merkostnader
under förutsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga:
• Hushållets kostnader för ersättningsboende under reparationstiden och i samband med detta fördyrade matkostnader.
• Kostnader för att flytta och/eller förvara möbler på annan plats
under reparation.
Ersättning enligt detta moment är endast betingat av att försäkringsvillkoren är utökade och innebär inte att den försäkrade ådragit sig
skadeståndsskyldighet gentemot köparen. För försäkringsbelopp se 6.2.
5.4 Skadedjur
Försäkringen gäller för fel i form av förekomst av och effekt av skadedjur på den försäkrade egendomen. För sådant fel utgår ersättning
med ett maximalt belopp om 50 000 kronor under försäkringsperioden. Om felet utgörs av förekomst av eller effekt av flera olika
skadedjurstyper gäller det maximala ersättningsbeloppet för den
sammanlagda skadan.
5.5 Eldstäder och rökgångar, speciella förutsättningar
Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad
avseende eldstäder och rökgångar under förutsättning att felet kan
anses utgöra ett fel i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19.
6. Försäkringsbelopp
6.1 Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbeviset är den
maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig
att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom
försäkringsperioden, inklusive rättegångskostnader.
6.2 Maskinell utrustning och merkostnader ingår i det totala
försäkringsbeloppet dock max 20 000 SEK vardera under hela
försäkringsperioden för försäkringsbeloppen 1 MSEK, 1,5 MSEK och
2 MSEK. För försäkringsbeloppet 750 000 SEK är det maximala
försäkringsbeloppet 10 000 SEK vardera.
7. Skaderegleringsgräns
Försäkringen gäller med en skaderegleringsgräns på SEK 5 000
vilket innebär att inga krav eller skador understigande SEK 5 000
utreds och regleras. Försäkringen gäller utan självrisk.
8. Vad försäkringen i allmänhet inte gäller för
8.1 Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade
lämnat utfästelser, garantier eller på annat sätt avtalat med köparen
att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars
skulle ha haft att räkna med/skulle ha haft fog att förutsätta. Försäkringen gäller inte heller för upplysningar om bostadsbyggnadens
standard som den försäkrade har lämnat till köparen som är felaktiga
eller missvisande till den del upplysningarna har påverkat köparens
undersökningsplikt och där den försäkrade inte kan visa att denna
hade skälig anledning till att lämna sådan upplysning.
8.2 Fel som den försäkrade känt till
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den
försäkrade känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen eller vid
tecknandet av försäkringen men underlåtit att upplysa om eller
svikligen förtigit.
8.3 Skadeståndskrav
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av
försäljning av fastighet.
9. Undantag
9.1 Vissa av byggnadens egenskaper m.m.
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om:
• Installationer av värme och ventilation eller skador som uppkommit på grund av sådant fel
• Radon, gammastrålning och asbest
• Vattnets kvalitet eller kvantitet
• Skada och/ eller fel på maskinell utrustning där felet eller skadan
inte har lett till följdskada i byggnadsdel (se vidare under punkt 5.3)
10. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot
den försäkrade
10.1 Anmälan om att krav framställts
Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas
till försäkringsbolaget så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet
framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga
kravet bifogas anmälan till försäkringsbolaget. Kopia på besiktningsprotokoll skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte
skyldigt att ersätta eventuella merkostnader som uppkommer till följd
av onödigt dröjsmål med anmälan.
Anspråk mot säljaren kan även anmälas till försäkringsbolaget direkt
av köparen, dock endast i nedanstående fall:
• Säljaren avflyttat till okänd adress
• Säljaren vägrar svara på köparens anspråk
• Säljaren avlidit under försäkringsperioden och dödsbo saknas
• Köparen har mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada till
försäkringsbolaget
Ovanstående innebär inte att det föreligger ett försäkringsavtalsförhållande mellan försäkringsbolaget och köparen. Ovanstående
innebär dock att försäkringsgivaren utreder om felansvar föreligger
samt att, i förekommande fall, även utbetala ersättning. För den händelse köparen väcker talan mot säljaren i allmän domstol företräder
försäkringsbolaget endast säljaren.
11. Biträde och information
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de
upplysningar som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna
bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt
reglera och avsluta ärendet. Försäkringsbolaget äger självständig rätt
att avgöra om det föreligger ett s k dolt fel, bedöma storleken av ett
nedsättningsgrundande belopp till den del av kravet som kan omfattas av försäkringen samt betala ut den nedsättning av köpeskillingen
som köparen har rätt till. Den försäkrade äger rätt att när som helst
återkalla försäkringsbolagets handlingsfrihet. Den försäkrade har i
sådant fall att föra sin egen talan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt
att betala de kostnader som uppkommer om den försäkrade har
återkallat försäkringsbolagets handlingsfrihet.

12. Premiebetalning
Premien för försäkringen framgår av faktura och utgör
full premie för hela försäkringstiden. Premie inbetalas till
Nordic Försäkring & Riskhantering AB i enlighet med gällande
betalningsregler alternativt till Nordics godkända samarbetspartners.
Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början
och gäller till dess försäkringen upphört att gälla.
13. Försäkringen upphör att gälla
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Om
premiebetalning uteblir har försäkringsbolaget rätt att säga upp
försäkringen att upphöra från begynnelsedagen. Uppsägningen skall
ske skriftligen och stipulera att försäkringen upphör att gälla från och
med begynnelsedagen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom 14 dagar från uppsägningens avsändande.

14. Regress
Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att inträda i den försäkrades
ställe gentemot den som kan vara ansvarig för det av köparen
reklamerade felet.
15. Tillämplig lag
På detta avtal är svensk rätt tillämplig.
16. Förfarande vid tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige.
17. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare/Försäkringsbolag är Protector Försäkring Sverige,
filial av Protector Forsikring ASA Norge, Västra Trädgårdsgatan 15,
111 53 Stockholm.
18. Försäkringsförmedlare
Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare
avseende denna försäkring, och sköter all administration inklusive
fakturautskick. Kontakta Nordic på telefon 031-405370 eller via
mail: info@nordic.se. Nedanstående information lämnas i enlighet
med kraven i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) Denna
försäkring är förmedlad av Nordic Försäkring & Riskhantering AB,
Mölndalsvägen 22, 412 63 Göteborg, +46 (0)31 40 53 70, info@
nordic.se, www.nordic.se. Försäkringsgivare är Protector Forsikring,
ASA. Nordic är ett företag med verksamhet som lyder under lagen
om försäkringsdistribution (2018:1219) Tillsynsmyndighet för
försäkringsförmedlingsverksamheten är Finansinspektionen, Box
7821, 103 97 Stockholm, +46 (0)8 408 980 00, finansinspektionen@
fi.se, www.fi.se. Nordics organisationsnummer är 556418-5014
och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen avser
all slags skadeförsäkring och kan kontrolleras genom kontakt med
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, +46 (0)60 18 40 00, bolagsverket@
bolagsverket. se, www.bolagsverket.se. Försäkringen är placerad på
grundval av objektiv analys och i Nordics förmedlingsuppdrag ingår
bl.a. all försäkringsadministration, för detta erhåller Nordic en
ersättning
om 10-15% per förmedlad produkt. Försäkringsförmedlingen
omfattas av Nordics Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada
med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.
Vid detta avtals ingående gäller lagen om försäkringsdistribution
(2018:1219). Försäkringsgivare vid detta avtals ingående är: QBE
Insurance (Europé) Ltd, filial Sweden Sveavägen 13, 111 57
Stockholm.
Tel: +46 (0) 587 514 00 infoqbesweden@se.qbe.com Enligt
ovanstående lagstiftning gäller följande i fråga om försäkringsskador:
Krav skall framställas till Nordic så snart skadelidande fått kännedom
om skadan, dock senast sex (6) månader från denna tidpunkt. Enligt
försäkringsvillkoren får skadelidande rikta krav på ersättning direkt till
försäkringsgivaren i den mån ersättning inte utgått från Nordic. Högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada är 1 250 618 Euro,
dock max 3 751 854 Euro sammanlagt för skador anmälda under ett
försäkringsår. Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkringsförmedlaren Nordic avseende förmedlingen av denna försäkring skall
framföras till: Klagomålsansvarig, Niclas Galle, Nordic Försäkring &
Riskhantering AB, Mölndalsvägen 22, 412 63 Göteborg, klagomal@
nordic.se , Telefon:031-40 53 70. Nordic kommer att hantera eventuella klagomål enligt en fastställd policy/rutin, innebärande att framfört
klagomål besvaras sakligt och korrekt, registreras, dokumenteras
och hanteras med högsta prioritet. Vägledning kan också fås genom
Konsumenternas försäkringsbyrå och den kommunala konsumentvägledningen. Uppstår tvist kan denna provas.
19. Personuppgifter
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
är en ny EU-förordning som gäller per 2018-05-25 och ersätter den
svenska Personuppgiftslagen. För att kunna fullgöra Nordics uppdrag
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utlämna personuppgifter rörande kund som är nödvändiga för våra
olika tjänsters utförande. Nordic kan bl.a. inhämta uppgifter från
kund, fastighetsmäklare, besiktningsman, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. De personuppgifter som kan
komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer,
e-postadress samt försäkringsrelaterade uppgifter som fastighetsbeteckning m.m. Dessa uppgifter är nödvändiga för att Nordic ska
kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kund samt för att Nordic
ska kunna nå kund med aktuell information. Personuppgifterna
kommer att behandlas även av annat bolag som Nordic samarbetar
med för att kunna fullgöra Nordics och kundens uppdrag, t.ex.
försäkringsgivare i samband med skadeutredning. Nordic skall
behandla all information om er, som Nordic innehar, som privata och
konfidentiella uppgifter, även om ni ej längre är kund. Vi kommer
inte att röja några av oss innehavda uppgifter, om vi inte är tvungna
därtill i kraft av föreskrifter i lagar och andra författningar, om det
inte är nödvändigt att göra det för att vi skall kunna utföra våra eller
samarbetspartners tjänster för er eller för systemadministration.
Ni samtycker till att Nordic får inneha och behandla – digitalt eller
annorledes – ovan nämnda uppgifter om er, som vi innehar för att vi
ska kunna utföra våra tjänster för er på det sätt som är påkallat. För
mer information vänligen ta del av vår Integritetspolicy i enlighet med
GDPR på vår hemsida (http://www.nordic.se/om-nordic-2/personuppgifter_gdpr/).
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