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Besiktningsobjekt            Lägenhet vid Askuddsvägen 5 C 6. 
 
Besiktningsdatum: 2021-05-20 
 
Närvarande:  Besiktare Jan Wahlsten. 
 
Vid fuktmätning används Trotec T2000-givare. Fuktindikator TS 300 SDI relativ fuktmätare art 5131. 
Fuktbesiktningen utfördes okulärt eller med ytterst som ingrepp i konstruktionen då följande kunde 
konstateras. Kalibrering av instrument sker med jämna mellanrum. Walles bygg har 25 År inom 
byggnadsbranschen samt har behörighet för våtrum och gått Svenska Byggingenjörers kurs i fukt, 
riskkonstruktioner och fuktmätning med godkänt prov den 4 maj 2011, även utbildad av företaget 
corroventa i fukt och torkteknik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BESIKTNINGSRAPPORT Insida lägenhet. 
     
 
Kök: 

✓ Mindre fuktskada i skiva under kyl/frys, var torrt då besiktningen 
utfördes. 

✓ Mjukfog mellan diskbänk och kakel är otät. 

✓ Droppgaller i torkskåp har rostat och skiva i bakkant är 
fuktskadad. 

✓ I skåpet under diskbänken i bakre kant kan man se betonggolvet. 
Här kan man se att det finns mikrobiellpåväxt på sockel under 
skåp. Man bör avlägsna angripna ytor och se till att få bort all 
mikrobiellpåväxt, detta kan innebära att köket behöver renoveras 
för att komma åt att sanera det skadade. 

 
 
 
 
 
Vardagsrum: 

✓ Normalt ålderslitage. 
 
 
 
 
 
 
Sovrum nordost: 

✓ Normalt ålderslitage. 
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Sovrum nordväst: 
 

✓ Normalt ålderslitage. 
 
 
 
 
 
 
Badrum: 

✓ Gammal golvbrunn som inte blivit bytt då man renoverat 
badrummet senast. Idag skall alla golvbrunnar äldre än 1990 bytas 
ut till godkända golvbrunnar enligt branschreglerna. Gamla 
golvbrunnar utgör en risk för att inte täta korrekt med klämring 
och tätskikt emot golvbrunnen. 

✓ Kommer upp vattenrör genom plattan under badkaret och vid 
toalettstol, detta är inte godkänt och det finns risk för läckage 
mellan plastmatta och rör. Idag skall det endast finnas avlopp i 
golv i våtutrymmen. 

✓ Avlopp för handfat ligger för nära väggen och det är risk för att 
vatten kan söka sig in under plastmattan och in i väggen. Avlopp 
skall ligga minst 6 cm från vägg. 

✓ Mätte med fuktindikatorn emot golvet och nära golvbrunnen 
visade det på förhöjda fuktvärden, tyder på att det kommit upp 
vatten/fukt under plastmattan. 

✓ En köpare får räkna med att badrummet kommer att behöva 
renoveras enligt dagens normer och bestämmelser. 
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Walles Bygg ansvarar endast för de mätningar som finns angivna i 
fuktbesiktningsprotokollet, och trots denna fuktbesiktning har köparen 
fortfarande ansvaret för undersökningsplikten. Besiktningsmannen 
ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats. 
Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt 
besiktningsprotokollet från namn givet projekt. Denna besiktning 
friskriver inte köparen från sin undersökningsplikt av detta besiktnings 
projekt. 
 
 
 
 
 
Vid besiktningarna eftersträvar man att hitta eventuella 
förhöjda/onormala fuktnivåer i besiktningsobjektet. För höga fuktnivåer 
kan leda till mikrobiell påväxt på organiska material såsom trä, papper 
m.m. Påväxten är beroende av fuktnivå, syrehalt, temperatur samt tillgång 
till organiskt material. Gamla, torra fukt-/vattenskador framkommer inte 
vid denna typ av fuktbesiktningar. 
 
 
 
Walles Bygg 
Jan Wahlsten 
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