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Bostadsrättsförening 
 

Riksbyggen BRF 
Nyköpingshus nr 11 

Uppdragsgivare  
 

Ingun Stolt dbo c/o Bittan 
Svensson 

Adress/lgh 
 

Jupitervägen 17 Adress 
 

Skogslyckegatan 7 

Postnr  
 

611 60 Postnr 
 

587 26 

Postort 
 

Nyköping Postort 
 

Linköping 

Lägenhetsinnehavare 
 

Ingun Stolt dbo Närvarande 
 

Jörgen Enocson 
Besiktningsman 

Datum 2022-09-16 Besiktningsförrättare Thomas Björk 
    
    

 
 
 
 

Uppdragets omfattning Samtliga utrymmen i lägenheten omfattas av denna besiktning. 

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej 
besiktningsbara/belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. 

Notering ”Inget övrigt att notera” innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i 

normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. 

 
 
 
 
Frågor till säljare alt. dess ombud 
 

 
  

  
Renoveringar 
 

Badrum stambytt 2007 
 
 

Skador 
 

Inget att notera 
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Besiktningsresultat 
 

Utrymme Kommentar 

Hall 
 

Duschrum  
Tröskel saknas 
Lokalt golvfall vid duschutrymmet. 
Inga förhöjda fuktvärden erhölls i våtrummet vid besiktningstillfället. 

Matplats 
 

Kök 
Läckageskydd finns ej under kyl/frys och i diskbänk. 
Strömbrytare till armatur där uttag finns är trasigt. 
Inga Förhöjda fuktvärden erhölls vid besiktningstillfället. 

Sovrum 1 
Golv under heltäckningsmatta ej besiktigad. 

Vardagsrum 
Missfärgningar förekommer på vägg under fönster, sprickor förekommer under 
fönster. 

Sovrum 2 
 

 
 

 
 

 
 
 
Kommentar och riskanalys 
 

Normalt slitage noteras inte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ort 2022-09-16 
 
Thomas Björk 
FST Husbesiktningar AB 
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Allmänna villkor 

 
1. Besiktningens omfattning 

Genom besiktningen genomför besiktningsförrättaren en undersökning av bostadsrättslägenhetens skick vid besiktningstillfället. 
Vid den okulära besiktningen kontrolleras om det finns synliga vattenskador eller brister i beklädnader i våtrum  
Konstruktioner och byggnadsdelar etc. som bostadsrättsföreningen ansvarar för kontrolleras ej. 
Lösöre som försvårar eller förhindrar besiktning flyttas ej. 
I besiktningsutlåtandet skall antecknas om utrymme ej är besiktigad och anledningen till detta. 
Genom besiktningen genomför besiktningsförrättaren en undersökning av bostadsrättslägenhetens skick vid besiktningstillfället 
I besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren notera avvikelser en köpare inte med fog har att förvänta sig vid köpet.  
Skavanker och andra obetydliga uppgifter noteras ej.  
 

2. Riskanalys 

Besiktningsförrättaren skall utlåta sig om bostadsrättslägenhetens skick utifrån sina iakttagelser samt egna och allmänt kända 
erfarenheter.  Riskanalysen sker med utgångspunkt från bostadsrättslägenhetens ålder och skick. Synliga fuktfläckar, nedböjningar eller 
andra tecken kan påverka bedömningen. Allmän kunskap om området eller särskild kunskap om viss byggnadsteknik kan också 
påverka bedömningen. Det är viktigt att observera att riskanalysen inte kan omfatta muntliga upplysningar som besiktningsförrättaren 
inte fått del av. I besiktningsutlåtandet redovisar besiktningsförrättaren sin bedömning och motiverar denna. Besiktningsmannen kan 
välja om riskanalys eller fortsatt teknisk undersökning rekommenderas.  
 

3. Fortsatt teknisk utredning 

Finner besiktningsförrättaren att behov föreligger av fortsatt teknisk utredning skall detta antecknas i utlåtandet. Om fortsatt teknisk 
undersökning rekommenderats kan anspråk p.g.a. skador i densamma ej ställas mot besiktningsförrättaren. Om fortsatt teknisk 
utredning eller annan särskild utredning utförs av annan än besiktningsförrättaren har denne inget ansvar för den andres arbete. 
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen om inget annat särskilt avtalats. 
 

Undantag  

Undersökning av installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, ventilation, rökgångar, eldstäder och maskinell utrustning samt 
brandklassning ingår inte i besiktningen, såvida det inte uttryckligen avtalats. Inom ramen för detta uppdrag lämnas ej förslag till 
avhjälpande av fel. 
 

Ansvarsbegränsningar 

Besiktningsförrättaren ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som han förorsakar genom vårdslöshet eller 
försummelser vid uppdragets utförande. Besiktningsförrättaren ansvarar endast för innehållet i besiktningsprotokollet gentemot sin 
uppdragsgivare. Om besiktningsprotokollet avses övergå till annan part än uppdragsgivaren (s.k. köpargenomgång) är det 
besiktningsförrättaren som avgör på vilket sätt genomgång av besiktningsprotokollet skall ske.  
Besiktningsförrättarens sammanlagda skadeståndsskyldighet för ett och samma uppdrag begränsas till 5 basbelopp enligt lagen om 
allmän försäkring vid tidpunkten då besiktningsavtalet träffades. Besiktningsförrättaren ersätter inte skadebelopp upp till ett halvt 
basbelopp. Ansvarsbegränsningar gäller i förhållande till var och en som framställer skadeståndsanspråk.  
Krav gentemot besiktningsförrättaren skall anmälas till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas 
(reklamation). Reklamation får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Sker inte reklamation inom de tider som 
angivits i denna punkt, förlorar den skadelidande rätten att åberopa skadan.  Detta gäller oavsett om den skadelidande är 
uppdragsgivare eller annan person, oavsett grunden för dennes anspråk. Utöver vad som angivits i ansvarsbegränsningen har 
besiktningsförrättaren inget ansvar p g a uppdraget och dess utförande. 
Besiktningsförrättaren har tecknat konsultansvarsförsäkring för denna typ av uppdrag. 

 

mailto:husbesiktningar@fst-ab.com

