
ROBIN ÖSTERLUND 
Klintvägen 14c 11, 22100 Mariehamn 
+358 40 5325 981 
robin@byggkontroll.ax 
www.byggkontroll.ax 

KONDITIONSGRANSKNING 
TINGSVÄGEN 31, FÖGLÖ 

 
 
  

Besiktningsdatum:  06-04-2022 
Rapportdatum: 08-04-2022 
Revidering: --- 

Projektnummer: 2222 

mailto:robin@byggkontroll.ax
http://www.byggkontroll.ax/


 Rapportdatum: 08-04-2022 

Revidering: --- 

 

 

 
 

BYGGKONTROLL AB 

Klintvägen 14C 11 Tel: +358 18 13900  Sida 1 av 6 
AX-22100 Mariehamn, Åland  Tel: +358 18 13787 Fo nr: 2191017-7  

PROJEKTADRESS: PROJEKTNR:  
Tingsvägen 31 
AX-22 710 Föglö 

2222  

UPPDRAGSGIVARE: NÄRVARANDE:  
Ålands Fastighetskonsult Ab 
Styrmansgatan 1 
AX-22 100 Mariehamn 

Robin Österlund 
Monika Strandell 

Byggkontroll Ab 
--- 

Besiktningsman 
Fastighetsägare 

Protokollet innehåller en del byggnadstekniska termer, därför finns en ordlista i slutet av dokumentet. I texten 
har orden som hittas i ordlistan markerats med blå text första gången de förekommer. 

 
1. Uppdraget 

Ålands Fastighetskonsult Ab har genom Markus Fellman begärt en besiktning av ett 
bostadshus inför försäljning. 
 

2. Bedömningens omfattning 
Besiktningen utförs som en okulär besiktning av de delar som är normalt åtkomliga utan 
öppnande av konstruktioner o. dyl. Hela bostadsbyggnaden och fristående förrådsbyggnaden 
har omfattats av besiktningen. Taket för förrådsbyggnaden kunde ej besiktas då tillträde 
saknades och det var snö på taket. 
 
 

3. Förutsättningar 
Byggnaderna var vid besiktningstillfället möblerade. Besiktning har skett av de delar som varit 
normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår 
ej i besiktningsmannens ansvar. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller 
delvis ej besiktningsbara/belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. 
 
Som underlag för besiktningen finns följande: 
- Plan- och fasadritningar 
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BYGGNADSTEKNISKA UPPGIFTER (HUVUDBYGGNADEN) 

 
Hustyp/antal våningar 
 

Bostadshus/1+källare och delvis inredd vind 

Grundkonstruktion 
 

Källare i betong, delvis uppreglat golv, dock troligen 
utan isolering. 

Mellanbjälklag ovan källare 
 

Betong med uppreglad träkonstruktion. 

Mellanbjälklag ovan vån 1 
 

Trä 

Vindsbjälklag 
 

Trä 

Dränering 
 

Ej inspekterbar 

Fuktisolering 
 

Sockelmatta typ Platon på delar som dränerats. 

Fasad 
 

Fjällpanel 

Fönster 
 

Treglas isolerglas 

Stomme Material 
 

Betong/trä 

Taktyp/taktäckning 
 

Sadeltak. Plåt av typen tegelimitation. Tak över altan 
av kanalplast. 

Altan 
 

Betong. 

Värmesystem 
 

Luft-vattenvärmepump. Luft-luftvärmepump. 
Värmekamin med insats. 

Ventilationssystem 
 

Mekanisk frånluft. 
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BYGGNADSTEKNISKA UPPGIFTER (FÖRRÅDSBYGGNADEN) 

 
Hustyp/antal våningar 
 

Förrådsbyggnad. Varm del och kall del. 

Grundkonstruktion 
 

Plintar av Leca plintblock på gjuten sula. 

Bottenbjälklag 
 

Trä. 

Vindsbjälklag 
 

Öppet till nock. 

Dränering 
 

Ej inspekterbar. 

Fasad 
 

Fjällpanel 

Fönster 
 

Treglas isolerglas 

Stomme Material 
 

Trä 

Taktyp/taktäckning 
 

Sadeltak. Plåt av typen tegelimitation. 

Altan 
 

Trä. 

Värmesystem 
 

Direktverkande el via radiatorer. 

Ventilationssystem 
 

Självdrag 

 
 

4. Säljarens information 
- Huset är uppfört 1960, nuvarande ägare har bott i fastigheten sedan 2010. 
- Mellan åren 2010 och 2014 har yttertaket, fasadpanel, fönster, ytterdörrar och el förnyats. 
- Köket renoverades 2013. 
- Dränering förnyades längs nordöstra gaveln och källardörr byttes till fönster åren efter 2010. 
- Vattentank i källaren är ombyggd till rum. 
- Frånluftsventilation installerades 2021 på grund av upplevd dålig luft. 
- Badrummet är renoverat innan nuvarande ägare flyttade in. 
- Säljaren har upplevt en unken lukt på vinden under hela boendetiden. 
- Det bubblar i tvättställsavloppet ibland, samtidigt brukar det bubbla i golvbrunnen vid duschen. Enligt 

säljaren har det då hjälpt att rengöra avloppen.  
- Betongbrunn på husets norra sida används för bevattning. 
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5. Besiktning 
 

UTSIDA 
- Marken snötäckt, markyta mot sockel kunde ej besiktas. 
- Taket delvis snötäckt och farligt att beträda, endast besiktigat från takstege. 
- Stuprör svängda med dess längsgående skarv mot fasaden, vilket gör att eventuella läckage är svåra att 

upptäcka. Kunde dock inte hitta några spruckna rör vid besiktningen. 
- Det finns inga droppbleck ovan fönster. De flesta fönster dock väl väderskyddade under takfot. 
- Insektsnät/musband finns ej i fasadens luftspalt. 
- Fuktisoleringsmatta noteras på nordöstra gaveln och delvis sydöstra långsidan (del som enligt 

fastighetsägaren dränerats). 
- Snörasskydd saknas vid entré. 
- Stuprör och markavloppsrör linjerar ej i nordvästra knuten, vatten rinner utanför. 
- Förekommer någon enstaka skruv som skruvat ut sig för det tegelprofilerade plåttaket. 

 
KÄLLARPLAN 

På grund av att utrymmen av denna typ ofta håller hög fuktighet avråds generellt från att klä ytorna med 
organiska material. Utrymmet är uppvärmt, vilket minskar risken för fuktskador. 

 
- Korridor:  

➢ Uppreglat trägolv på betongplattan 

- Gammal vattentank: --- 

- Svalrum: 
➢ Spricka i yttervägg vid väggventil. 

- Tvättstuga: 
➢ Målat betonggolv, golvbrunn i utrymmet. 

- Garage/Arbetsrum: 
➢ Uppreglat trägolv på betongplattan. 
➢ Spricka i yttervägg vid fönster. 

- Pannrum:  
➢ Målat betonggolv, golvbrunn i utrymmet. 
➢ Kalkutfällningar och färgsläpp på källaryttervägg.  
➢ Kopplingar till synliga vattenrör av koppar samt kopplingar för vattenmätare har ärgningar. 

 
PLAN 1 
- Entré/hall: 

➢ Ljusinsläpp genom ytterdörrens tätningslister nedtill på båda sidor om dörrbladet. 

- Vardagsrum: --- 
- Kök: 

➢ Diskbänksskåpets botten ej tät. 
➢ Diskmaskinen fanns ej på plats. 

- Badrum: 
➢ Vatten- och värmerör kommer genom golv. 
➢ Genomföring i golv för avlopp till tvättställ ej korrekt utförd. Avloppsslang mellan genomföring och 

tvättställ är av klen dimension. 
➢ Vattenrör till duschhörn kommer in på vägg ovan golv med infästningar i duschhörn. 

- Sovrum 1: --- 

- Sovrum 2: --- 
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VIND 

- ”Varmt” utrymme:  
➢ Äldre kopplingsdosa för el bakom pappkartong. 

- Kallvind:  

➢ Vindsbjälklaget delvis tilläggsisolerat med mineralullsskivor. 
➢ Insektsnät saknas i några takstolsfack. Stort insektsbo mot södra takfoten.   
➢ Underlagstaket av brädor har ställvis missfärgningar. 

 
INSTALLATIONER 

- Värmeelement och värmerör av äldre modell. 
- Avloppsstam från badrum i övre plan av gjutjärn. Klent avloppsrör inkopplat i gjutjärnsröret. 
- Gjutjärnsröret har en vacuumventil utomhus. Risk för frysning av ventilen och bristfällig funktion. 
- Avloppsavluftning med vacuumventil på kallvind mycket svåråtkomlig. Avluftningen har mycket klen 

dimension. 

 
6. Riskanalys 
- Badrummet uppfyller inte dagens krav på våtrum. Genomföringar i golv som ej är korrekt utförda medför risk 

för vattenskador. 

- Brister i avloppsavluftningarna gör att det finns risk för bristfällig funktion i avloppen, vilket delvis även uppges 
finnas enligt fastighetsägaren. 

- Organiskt material bör undvikas på platser där hög fuktighet kan misstänkas. De uppreglade trägolven i källaren 
är ett typiskt sådant exempel. I detta fall har ingen isolering påträffats i uppreglingen (kan dock finnas), vilket 
inte gör det till en direkt riskkonstruktion på samma sätt som annars varit fallet. Oavsett finns risk för fuktskador 
i trävirket som ligger an direkt mot betongen. 
 

 
7. Vidare teknisk utredning 
- Skorstenen är inte besiktad, detta bör utföras av fackman. 

- Byggnaden är inte i samband med besiktningen inventerad med avseende på asbest. I byggnader från denna 
årgång kan asbest påträffas på flera platser. Innan eventuella renoverings- eller ombyggnadsarbeten bör 
asbestinventering utföras. 

 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
 

 

 
Robin Österlund, Byggkontroll Ab   
Byggingenjör SBR 
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ORDLISTA 

Asbest Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exem-
pel cancer. Asbest har haft omfattande användning som byggmaterial. På grund av 
dess omfattande tidigare användning kan asbest finnas kvar på många håll i lokaler 
i äldre byggnader, där materialet installerats. Detta innebär risk för att rivningsar-
betare, VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal 
och fastighetsskötare exponeras för asbesthaltigt damm. 

Bjälklag Horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersi-
dan avgränsar olika våningar i en byggnad. 

Droppbleck Bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant 
fönster, dörrar och dylikt. 

Mineralull Gemensam beteckning för isoleringsmaterialen stenull och glasull. 

Sadeltak Ett tak där två obrutna takfall är förenade uppe i taknocken och sluttar åt varsitt 
håll. 

Taktäckning Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpan-
nor, plåt, tjärpapp, gummiduk, etc. 

Plint Grundläggningsdetalj. Används för att föra ner byggnads/byggnadsdels last till 
marken. 

Snörasskydd Anordning för att hindra att snömassor rasar från taket. Snörasskyddet håller kvar 
snön på taket så den kan avlägsnas under kontrollerade former. 

Sockel Den del av grunden som ytterväggarna vilar på (ej vid plintgrund). 

Stuprör Rör för avledning av takvatten, oftast monterat vertikalt på byggnaden. 

Sula/grundsula Bärande balk av betong på mark. 

Underlagstak Utgör underlag för taktäckning. Det håller vatten och yrsnö borta från takkon-
struktionen. Kan delas upp i hårda, halvhårda och mjuka. Hårda underlagstak be-
står oftast av råspont eller träskivor. Halvhårda kan bestå av olika typer av trä. 

Uppreglat golv Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta. OBS! Riskkon-
struktion om betongplattan ligger på mark! 

 


