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1/2 Instruktioner för förberedelse ©

Byggnadsbesiktning

Intervjuer

I början av en byggnadsbesiktning ska konditionsgranska-
ren ges möjlighet att intervjua objektets användare eller 
ägare. Målet med intervjun är att samla in de uppgifter 
konditionsgranskaren behöver för att precisera konditions-
granskningens innehåll, och dessutom att hjälpa försäljaren 
att uppfylla sin skyldighet att lämna upplysningar i enlighet 
med lagen om bostadsköp eller jordabalken. Det formulär 
för den inledande intervjun som har levererats i samband 
med beställningen ska fyllas i på förhand, eller åtminstone 
ska de uppgifter som efterfrågas på formuläret utredas 
färdigt inför granskningen. I bostadsaktiebolag ska i mån av 
möjlighet även disponenten intervjuas och beställaren ska 
reda ut ansvarsfördelningen för underhåll i enlighet med 
bolagsordningen.

Dokument

Beställaren ska ställa de tillgängliga dokumenten om objek-
tet till konditionsgranskarens förfogande under granskning-
en. Väsentliga dokument är bl.a.:

• planritningen*, bygglovsritningar, ändringsritningar

• värme-, vatten- och avlopps-, ventilations- och elritningar 
och -arbetsbeskrivningar

• serviceböcker*, etc.

•  inspektionsprotokoll för oljetanken

• konstruktionsritningar och arbetsbeskrivningar

• disponentintyg*

• slutgranskningsprotokoll

• konditionsutvärderingar* och andra gransknings- eller un-
dersökningsrapporter*

Genom att iaktta följande instruktioner säkerställer du att du får största möjliga nytta och trygghet i 
samband med ditt bostadsköp. Bekanta dig noggrant med dessa instruktioner!

• utredning om fastighetens avloppsvattensystem (på 
landsbygden)

I höghuslägenheter räcker dokument som är märkta med en 
stjärna*. Oberoende av fastighetstypen ska dessutom upp-
visas brandsynsdokument, energicertifikat, inspektionspro-
tokoll över vatten och isolering, hälsoskyddsmyndighetens 
inspektionsprotokoll, e.dy. ifall sådana har genomförts för 
objektet.

Instruktioner inför granskningen

Beställaren ska se till att dessa instruktioner iakttas före ge-
nomförandet av konditionsgranskningen.

• Beställaren ska försäkra sig om att hen har befogenheter 
att beställa granskningen och att granskningen är möjlig att 
genomföra.

• I objekt av bolagsform ska beställaren underrätta bostads-
aktiebolaget om granskningen och av bostadsaktiebolaget 
inhämta ett tillstånd för att genomföra granskningen.

• Objektet får inte vädras före eller under granskningen 
(normal ventilation hålls på).

• Rummen ska hållas stängda före granskningen (normal 
användning av rummen är tillåten).

• Stora möbler, föremål, lösa skåp etc. som begränsar 
granskningen ska flyttas så att det är möjligt att granska lo-
kalen. Det är särskilt viktigt att flytta stora föremål som står 
bredvid väggar som vetter mot jord, avgränsar våtutrymmen 
och ytterväggar, och dessutom att röja fram golvytorna i 
våtutrymmen, klädutrymmen och förvaringsutrymmen, etc.

• Kökets bänkskåp, e.dy. skåp som innehåller vatten- eller 
avloppsrör ska tömmas på lösa föremål. Vänd!

030 670 5500*          asiakaspalvelu@raksystems.fi          www.raksystems.fi
*Samtal till nummer som börjar med 030 från fasta telefoner 8,35 cnt/samtal + 8,83 cnt/min. (moms 24 %), från mobiltelefoner 8,35 cnt/samtal + 22,32 cnt/min. (moms 24 %).
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• I tvätt- eller badrum, duschar och bastur, golvbrunnar, 
etc. får golv- och väggytorna inte vätas på ett dygn innan 
granskningen (användning av toalettstolen, tvättmaskiner 
och tvättställ är tillåten). Vänd!

• Våtutrymmenas golvbrunnar ska rengöras så att brunnar-
na går att granska.

• Dusch- eller badkarets frontpanel ska lösgöras för att möj-
liggöra granskning av de underliggande golv- och väggytor-
na.

• Locken till dräneringskanalernas samtliga inspektionsbrun-
nar ska vara framgrävda, så att brunnarna går att granska.

• Utsläppsstället för dräneringskanalernas rörsystem ska 
utredas och grävas fram ifall det till exempel finns i ett öppet 
dike i terrängen.

• Eventuella granskningsluckor i skorstenshöljen, väggar el-
ler golv ska öppnas färdigt.

• Det bör säkerställas på förhand att vindsluckor går att öpp-
na och att tillträdet till vindsutrymmet är tryggt.

• I vindsutrymmet ska finnas gångbroar e.d. säkert tillträde 
längs vilka vinden går att granska i sin helhet.

• Ifall det finns ett krypläge under bottenbjälklaget ska till-
räckligt tillträde ordnas så att kryplägets samtliga delar kan 
granskas.

• Rutterna till vindsutrymmet och krypläget ska vara fria och 
trygga att röra sig längs, så att konditionsgranskningen kan 
genomföras utan fara för granskarens säkerhet eller skade-
risk för fastighetens strukturer, rörsystem, etc. (sommartid 
observera även getingbon).

• Förefintligheten av trygga stegar, gångbroar, etc. ska gran-
skas för att möjliggöra granskning av yttertaken.

• Objekt utan kommunalteknik: det bör säkerställas att lock-
en till avlopps- och vattenbrunnar går att öppna för gransk-
ning.

• Beställaren ska ta del av Instruktioner för beställare KH 90-
00393 (skickas till beställaren i samband med beställning).

Observera!

• Konditionsgranskaren svarar inte för eventuella skador på 
byggnaden som beror på dåligt eller bristfälligt tillträde.

• Byggnadsbesiktning pris inkluderar ett besök på fastighe-
ten som genomförs under de förutsättningar som råder vid 
granskningens tidpunkt. Beställaren ska se till att instruk-
tionerna har iakttagits och att granskaren får tillträde till 
samtliga utrymmen och objekt som ska granskas. Ifall alla 
konstruktionsdelar inte kan granskas på grund av underlå-
tenhet att följa instruktionerna eller t.ex. vinterförhållanden, 
och dessa delar granskas vid ett senare besök, ska gransk-
ningarna beställas separat och faktureras som extra arbete 
i enlighet med vår prislista. Ifall alla konstruktionsdelar som 
hör till konditionsgranskningen inte granskas, kan den nytta 
och trygghet som konditionsgranskningen ger köpets parter 
försvagas väsentligt.

• Fotografier som har tagits i samband med granskningen 
bifogas till rapporten.•


