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Byggnadsbesiktning

Avsikten med byggnadsbesiktning

• Målet med byggnadsbesiktning är att för bostadsköpets 
parter ta fram opartisk information om det granskade ob-
jektets byggnadstekniska skick, reparationsbehov, skade-, 
hälso- och driftssäkerhetsrisker samt anknytande åtgärds-
förslag.

• Målet med byggnadsbesiktning är att minska risken för att 
defekter, fel eller skador som framkommer efter bostadskö-
pet ska ge upphov till missnöje eller konflikter.

• Att låta göra en byggnadsbesiktning vid annan tidpunkt än 
i samband med bostadsköp kan rekommenderas, eftersom 
en defekt eller brist som en byggnadsteknisk expert uppda-
gar i tid kan ge betydande besparingar jämfört med en situ-
ation där defekten eller skadan förblir obemärkt. Den infor-
mation som en konditionsgranskning producerar är även ett 
utmärkt verktyg för ekonomisk fastighetsförvaltning. Den 
information som en byggnadsbesiktning producerar är även 
ett utmärkt verktyg för ekonomisk fastighetsförvaltning.

Osäkerhetsfaktorer kring byggnadsbesiktning

Att låta göra en byggnadsbesiktning ersätter eller eliminerar 
inte de i lagen fastställda ansvar som anknyter till säljarens 
skyldighet att lämna information eller köparens skyldighet 
att ta reda på information, och förändrar inte heller ansvars-
förhållandet för sådana skador som inte framkommer vid 
konditionsgranskningen. Eftersom en byggnadsbesiktning 
huvudsakligen är en ytlig granskningsåtgärd, eliminerar 
genomförandet av byggnadsbesiktning inte möjligheten att 
det granskade objektet kan ha dolda skador som inte kan 
uppdagas genom granskningsförfarandet. Dolda skador 
på strukturerna kan inte uppdagas om det inte vid gransk-
ningstidpunkten finns tecken på skador som syns på ytan 
eller som kan observeras med hjälp av mätutrustning. Om 
våtrummen inte har använts på en mycket lång tid, kan man 
inte med hjälp av fuktsensorer bedöma eventuella fuktska-

Byggnadsbesiktning grundar sig på Rakennustieto Oy:s anvisningar för konditionsgranskning i samband 
med bostadsköp KH 90-00394. På anvisningskortet definieras granskningens mål, innehåll, omfattning, 
de mätningar som ska genomföras vid granskningen och konditionsgranskarens ansvar.

dor inne i strukturerna och inte heller strukturens fukttek-
niska funktion under normal användning.

Byggnadsbesiktning innehåll i stora drag

(Mer exakt innehåll KH 90-00393 och KH 90-0034)

• Byggnadsbesiktning kan beställas av bostadens ägare, 
ägaren och köparen tillsammans, eller med ägarens sam-
tycke köparen eller annan tredje part. Man kommer alltid 
överens om beställningen skriftligen.

• Beställaren informeras om de förberedelser som bestäl-
laren är ansvarig för (se, KH 90-00393 Instruktioner för 
beställare).

• Granskningen av objektet tar i allmänhet ungefär 2–6 
timmar att genomföra. I början av granskningen genom-
för granskaren en inledande intervju i vilken man utreder 
utgångsinformation för granskningen (se Konditionsgransk-
ningens intervjudel RS3).

• Alla synliga ytor i lokaler med ingångar, fasader, tak, 
området invid byggnaden granskas sensoriskt, ytligt och 
med hjälp av en metod som inte skadar strukturen och i den 
omfattning som fastställs i anvisningarna. I samband med 
granskningen bedömer byggnadsbesiktning huruvida det 
finns en risk för dolda defekter och brister.

• Ifall det utifrån misstanken om risk eller skada är motive-
rat, ingår i enlighet med anvisningen KH 90-00394 i gransk-
ningens innehåll det antal fuktmätningar av skiv- eller 
trästrukturer som anses nödvändigt. Dessa genomförs via 
hål som borras med 6 mm:s borr (inte strukturer av sten-
material eller de strukturer som finns bakom dessa) eller 
öppningar med 115 mm:s dosborr. Efter undersökningen 
täcks dessa hål med täckplattor. Vänd!
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• Om det finns anledning att misstänka strukturens skick, 
men man inte kan få klarhet med hjälp av Bbyggnadsbesikt-
ningmetoder, rekommenderar konditionsgranskaren ytterli-
gare undersökningar. För sådana ytterligare undersökningar 
som inte inkluderas i byggnadsbesiktning innehåll utarbetas 
alltid ett separat avtal. Beställaren är alltid ansvarig för att 
låta göra ytterligare utredningar. 

• Den byggnadstekniska experten bedömer värme-, vatten-, 
ventilations-, el- och hemautomatikteknik endast till synliga 
delar samt utifrån ålder och den information som använda-
ren har lämnat.

• En skriftlig rapport om byggnadsbesiktning utarbetas. I 
rapporten presenteras de väsentliga skador, risker, brister 
och reparationsbehov som har observerats samt rekom-
mendationer och åtgärdsförslag. Av rapporten framgår 
observationernas betydelse, allvarlighetsgrad och behovet 
av reparationer och åtgärder. Av rapporten framgår riskerna 
med att reparera och att låta bli att reparera på allmän nivå. 
Till byggnadsbesiktning rapport bifogas fotografier som har 
tagits av objektet.

• Byggnadsbesiktning rapport är inte en arbetsbeskriv-
ning för reparationsarbeten eller en reparationsplan och 
den omfattar inte en kostnadsberäkning eller en långsiktig 
underhållsplan. Dessa tjänster får du genom att beställa en 
Långsiktig underhållsplan för egnahemshus.

Vi rekommenderar att konditionsgranskning alltid 
genomförs i samband med bostadsköp.•


