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FASTIGHETSUTDRAG

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET 

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
Aktualitet fastighetsregistret: 1985‐09‐03
Objektidentitet: 909a6a64‐e78e‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 140065521
Län: Kommun: Distrikt:
14, Västra Götaland 80, GÖTEBORG 107040, Askim
Övriga noteringar:
Socken: Askim
Lantmäterikontor
GÖTEBORGS LANTMÄTERIMYNDIGHET, BOX 2554, 403 17 GÖTEBORG  Kontor: OK22  Tel: 031‐3681961

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
O‐ASKIM SKINTEBO STORA 2:518 1984‐06‐13 1480K‐XI‐115/84

URSPRUNG
GÖTEBORG SKINTEBO 2:2

ADRESS 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel:

Klyfteråsen 16 427 35 Bi l lda l Göteborg

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

LAGFART 

Emma Johanna Sofia Hellgren Jens Christian Östgaard

Småhusenhet, bebyggd, typkod 220

Östgaard, Jens Christian
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Hellgren, Johanna
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Småhusbyggnad
Skatteverkets id: 7433296
Tax.värde i tkr: 1 932
Riktvärdeområde: 1480430
Boyta i kvm: 135
Biyta i kvm: 18
Tot. värdegr. yta i kvm: 139
Summa standardpoäng: 28
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Nybyggnadsår: 1975
Värdeår: 1975
Under byggnad: Nej
Placerad på värdeenhet: 7432296 (Skatteverkets id)

Småhusmark
Skatteverkets id: 7432296
Tax.värde i tkr: 1 496
Riktvärdeområde: 1480430
Areal i kvm: 108
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Belägenhet: Ej strand‐ eller strandnära tomt.

Bostadsbyggnaden ligger mer än
150 m från strandlinjen

VA: Kommunalt vatten året om,
Kommunalt avlopp

TAXERING 

Taxeringsår: 2018 Taxeringsid: 213067‐9
Taxeringsvärde i tkr: 3 428
Tax.enhet avser:
GÖTEBORG SKINTEBO 2:518 Hel registerfastighet

Taxerade ägare

Värderingsenheter

Datapantbrev: Företrädesordning 1
Belopp: SEK 138 600
Akt: 78/6800 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 2
Belopp: SEK 49 500
Akt: 78/6801 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 3
Belopp: SEK 75 000
Akt: 86/6635 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 4
Belopp: SEK 300 000
Akt: 86/6636 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 5
Belopp: SEK 1 143 900
Akt: 07/8537A Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 6
Belopp: SEK 478 000
Akt: 07/8537B Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 7
Belopp: SEK 1 245 000
Akt: D‐2018‐00141092:3

Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03

INTECKNINGAR 

Antal inteckningar: 7 st, Summa: 3 430 000

INSKRIVNING ALLMÄNT 

Aktualitet inskrivningsdelen: 2020‐11‐12 Senaste ändring för fastigheten: 2018‐04‐10

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Uddevalla 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
I78/6802, I86/6630, I78/6803, I86/6631, I79/4785, I86/6632, I79/18451, I86/6633, I84/71170, I86/6634, I78/12622, Ö96/1421, I78/6804, C92/383,
Ö97/2963, L78/1259

AVTALSRÄTTIGHETER 

Inga avtalsrättigheter hittades.

RÄTTIGHETER 

Inga rättigheter hittades.

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1974‐08‐02 14‐ASK‐3323A

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1978‐09‐01 14‐ASK‐3323B

Tekniska: Datum: Akt:

Övriga åtgärder 1975‐12‐08 1480K‐VIII‐51980

ÅTGÄRDER 

AREAL 

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
108 kvm 108 kvm 0 kvm
0,01 ha 0,01 ha 0 ha

LÄGE, KARTA 

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y:

1. 6387675,3 316930 6392063,43 1268741,5

Adress:
Akt: 78/1259 Beviljad
Inskrivningsdag:

Fång: Köp 1978‐03‐31 Andel: 1/1
    Akt: 78/1259 Beviljad
Överlåten andel: 1/1

Namn på lagfart: FRIDA U M I WENNERSTRÖM LIND
Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 

427 37 BILLDAL
Akt: 07/8535 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8535 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 
427 37 BILLDAL

Akt: 07/8536 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8536 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

TIDIGARE ÄGARE 

Sven Erik Löwander Frida Ulrika Maria Iréne Lind

Ricard Tobias Lind

ANTECKNINGAR 

Inga anteckningar hittades.

Stadsplan
Akt: 1480K‐II‐3404
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐03‐28
Senaste ändring: 2020‐08‐17
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 4 ST FBL,

AKT 1480K‐1984F211
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F456
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F133
Mynd. aktbet.: 0736/19
Berörd kommun: Göteborg

PLANER OCH MARKREGLERINGAR 

Planer

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

GÖTEBORG SKINTEBO GA:1 (Vattenförsörjning,
Avloppsanläggning, Grönområden, Garage
och/eller parkering, Kvartersanläggning)

GÖTEBORG SKINTEBO GA:8 (Grönområden) GÖTEBORG SKINTEBO GA:25 (Vägar)

ENERGIDEKLARATION 

Deklarationsid: 800 430 Utförd: 2017‐10‐03 Byggår:
Energiklass: E Primär energital: Energiprestanda: 82 kWh/m² och år
Ventilationskontroll: Radonmätning: Inte utförd
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FASTIGHETSUTDRAG

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET 

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
Aktualitet fastighetsregistret: 1985‐09‐03
Objektidentitet: 909a6a64‐e78e‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 140065521
Län: Kommun: Distrikt:
14, Västra Götaland 80, GÖTEBORG 107040, Askim
Övriga noteringar:
Socken: Askim
Lantmäterikontor
GÖTEBORGS LANTMÄTERIMYNDIGHET, BOX 2554, 403 17 GÖTEBORG  Kontor: OK22  Tel: 031‐3681961

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
O‐ASKIM SKINTEBO STORA 2:518 1984‐06‐13 1480K‐XI‐115/84

URSPRUNG
GÖTEBORG SKINTEBO 2:2

ADRESS 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel:

Klyfteråsen 16 427 35 Bi l lda l Göteborg

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

LAGFART 

Emma Johanna Sofia Hellgren Jens Christian Östgaard

Småhusenhet, bebyggd, typkod 220

Östgaard, Jens Christian
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Hellgren, Johanna
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Småhusbyggnad
Skatteverkets id: 7433296
Tax.värde i tkr: 1 932
Riktvärdeområde: 1480430
Boyta i kvm: 135
Biyta i kvm: 18
Tot. värdegr. yta i kvm: 139
Summa standardpoäng: 28
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Nybyggnadsår: 1975
Värdeår: 1975
Under byggnad: Nej
Placerad på värdeenhet: 7432296 (Skatteverkets id)

Småhusmark
Skatteverkets id: 7432296
Tax.värde i tkr: 1 496
Riktvärdeområde: 1480430
Areal i kvm: 108
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Belägenhet: Ej strand‐ eller strandnära tomt.

Bostadsbyggnaden ligger mer än
150 m från strandlinjen

VA: Kommunalt vatten året om,
Kommunalt avlopp

TAXERING 

Taxeringsår: 2018 Taxeringsid: 213067‐9
Taxeringsvärde i tkr: 3 428
Tax.enhet avser:
GÖTEBORG SKINTEBO 2:518 Hel registerfastighet

Taxerade ägare

Värderingsenheter

Datapantbrev: Företrädesordning 1
Belopp: SEK 138 600
Akt: 78/6800 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 2
Belopp: SEK 49 500
Akt: 78/6801 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 3
Belopp: SEK 75 000
Akt: 86/6635 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 4
Belopp: SEK 300 000
Akt: 86/6636 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 5
Belopp: SEK 1 143 900
Akt: 07/8537A Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 6
Belopp: SEK 478 000
Akt: 07/8537B Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 7
Belopp: SEK 1 245 000
Akt: D‐2018‐00141092:3

Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03

INTECKNINGAR 

Antal inteckningar: 7 st, Summa: 3 430 000

INSKRIVNING ALLMÄNT 

Aktualitet inskrivningsdelen: 2020‐11‐12 Senaste ändring för fastigheten: 2018‐04‐10

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Uddevalla 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
I78/6802, I86/6630, I78/6803, I86/6631, I79/4785, I86/6632, I79/18451, I86/6633, I84/71170, I86/6634, I78/12622, Ö96/1421, I78/6804, C92/383,
Ö97/2963, L78/1259

AVTALSRÄTTIGHETER 

Inga avtalsrättigheter hittades.

RÄTTIGHETER 

Inga rättigheter hittades.

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1974‐08‐02 14‐ASK‐3323A

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1978‐09‐01 14‐ASK‐3323B

Tekniska: Datum: Akt:

Övriga åtgärder 1975‐12‐08 1480K‐VIII‐51980

ÅTGÄRDER 

AREAL 

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
108 kvm 108 kvm 0 kvm
0,01 ha 0,01 ha 0 ha

LÄGE, KARTA 

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y:

1. 6387675,3 316930 6392063,43 1268741,5

Adress:
Akt: 78/1259 Beviljad
Inskrivningsdag:

Fång: Köp 1978‐03‐31 Andel: 1/1
    Akt: 78/1259 Beviljad
Överlåten andel: 1/1

Namn på lagfart: FRIDA U M I WENNERSTRÖM LIND
Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 

427 37 BILLDAL
Akt: 07/8535 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8535 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 
427 37 BILLDAL

Akt: 07/8536 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8536 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

TIDIGARE ÄGARE 

Sven Erik Löwander Frida Ulrika Maria Iréne Lind

Ricard Tobias Lind

ANTECKNINGAR 

Inga anteckningar hittades.

Stadsplan
Akt: 1480K‐II‐3404
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐03‐28
Senaste ändring: 2020‐08‐17
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 4 ST FBL,

AKT 1480K‐1984F211
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F456
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F133
Mynd. aktbet.: 0736/19
Berörd kommun: Göteborg

PLANER OCH MARKREGLERINGAR 

Planer

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

GÖTEBORG SKINTEBO GA:1 (Vattenförsörjning,
Avloppsanläggning, Grönområden, Garage
och/eller parkering, Kvartersanläggning)

GÖTEBORG SKINTEBO GA:8 (Grönområden) GÖTEBORG SKINTEBO GA:25 (Vägar)

ENERGIDEKLARATION 

Deklarationsid: 800 430 Utförd: 2017‐10‐03 Byggår:
Energiklass: E Primär energital: Energiprestanda: 82 kWh/m² och år
Ventilationskontroll: Radonmätning: Inte utförd

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
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FASTIGHETSUTDRAG

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET 

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
Aktualitet fastighetsregistret: 1985‐09‐03
Objektidentitet: 909a6a64‐e78e‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 140065521
Län: Kommun: Distrikt:
14, Västra Götaland 80, GÖTEBORG 107040, Askim
Övriga noteringar:
Socken: Askim
Lantmäterikontor
GÖTEBORGS LANTMÄTERIMYNDIGHET, BOX 2554, 403 17 GÖTEBORG  Kontor: OK22  Tel: 031‐3681961

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
O‐ASKIM SKINTEBO STORA 2:518 1984‐06‐13 1480K‐XI‐115/84

URSPRUNG
GÖTEBORG SKINTEBO 2:2

ADRESS 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel:

Klyfteråsen 16 427 35 Bi l lda l Göteborg

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

LAGFART 

Emma Johanna Sofia Hellgren Jens Christian Östgaard

Småhusenhet, bebyggd, typkod 220

Östgaard, Jens Christian
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Hellgren, Johanna
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Småhusbyggnad
Skatteverkets id: 7433296
Tax.värde i tkr: 1 932
Riktvärdeområde: 1480430
Boyta i kvm: 135
Biyta i kvm: 18
Tot. värdegr. yta i kvm: 139
Summa standardpoäng: 28
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Nybyggnadsår: 1975
Värdeår: 1975
Under byggnad: Nej
Placerad på värdeenhet: 7432296 (Skatteverkets id)

Småhusmark
Skatteverkets id: 7432296
Tax.värde i tkr: 1 496
Riktvärdeområde: 1480430
Areal i kvm: 108
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Belägenhet: Ej strand‐ eller strandnära tomt.

Bostadsbyggnaden ligger mer än
150 m från strandlinjen

VA: Kommunalt vatten året om,
Kommunalt avlopp

TAXERING 

Taxeringsår: 2018 Taxeringsid: 213067‐9
Taxeringsvärde i tkr: 3 428
Tax.enhet avser:
GÖTEBORG SKINTEBO 2:518 Hel registerfastighet

Taxerade ägare

Värderingsenheter

Datapantbrev: Företrädesordning 1
Belopp: SEK 138 600
Akt: 78/6800 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 2
Belopp: SEK 49 500
Akt: 78/6801 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 3
Belopp: SEK 75 000
Akt: 86/6635 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 4
Belopp: SEK 300 000
Akt: 86/6636 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 5
Belopp: SEK 1 143 900
Akt: 07/8537A Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 6
Belopp: SEK 478 000
Akt: 07/8537B Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 7
Belopp: SEK 1 245 000
Akt: D‐2018‐00141092:3

Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03

INTECKNINGAR 

Antal inteckningar: 7 st, Summa: 3 430 000

INSKRIVNING ALLMÄNT 

Aktualitet inskrivningsdelen: 2020‐11‐12 Senaste ändring för fastigheten: 2018‐04‐10

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Uddevalla 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
I78/6802, I86/6630, I78/6803, I86/6631, I79/4785, I86/6632, I79/18451, I86/6633, I84/71170, I86/6634, I78/12622, Ö96/1421, I78/6804, C92/383,
Ö97/2963, L78/1259

AVTALSRÄTTIGHETER 

Inga avtalsrättigheter hittades.

RÄTTIGHETER 

Inga rättigheter hittades.

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1974‐08‐02 14‐ASK‐3323A

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1978‐09‐01 14‐ASK‐3323B

Tekniska: Datum: Akt:

Övriga åtgärder 1975‐12‐08 1480K‐VIII‐51980

ÅTGÄRDER 

AREAL 

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
108 kvm 108 kvm 0 kvm
0,01 ha 0,01 ha 0 ha

LÄGE, KARTA 

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y:

1. 6387675,3 316930 6392063,43 1268741,5

Adress:
Akt: 78/1259 Beviljad
Inskrivningsdag:

Fång: Köp 1978‐03‐31 Andel: 1/1
    Akt: 78/1259 Beviljad
Överlåten andel: 1/1

Namn på lagfart: FRIDA U M I WENNERSTRÖM LIND
Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 

427 37 BILLDAL
Akt: 07/8535 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8535 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 
427 37 BILLDAL

Akt: 07/8536 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8536 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

TIDIGARE ÄGARE 

Sven Erik Löwander Frida Ulrika Maria Iréne Lind

Ricard Tobias Lind

ANTECKNINGAR 

Inga anteckningar hittades.

Stadsplan
Akt: 1480K‐II‐3404
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐03‐28
Senaste ändring: 2020‐08‐17
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 4 ST FBL,

AKT 1480K‐1984F211
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F456
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F133
Mynd. aktbet.: 0736/19
Berörd kommun: Göteborg

PLANER OCH MARKREGLERINGAR 

Planer

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

GÖTEBORG SKINTEBO GA:1 (Vattenförsörjning,
Avloppsanläggning, Grönområden, Garage
och/eller parkering, Kvartersanläggning)

GÖTEBORG SKINTEBO GA:8 (Grönområden) GÖTEBORG SKINTEBO GA:25 (Vägar)

ENERGIDEKLARATION 

Deklarationsid: 800 430 Utförd: 2017‐10‐03 Byggår:
Energiklass: E Primär energital: Energiprestanda: 82 kWh/m² och år
Ventilationskontroll: Radonmätning: Inte utförd

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
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FASTIGHETSUTDRAG

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET 

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
Aktualitet fastighetsregistret: 1985‐09‐03
Objektidentitet: 909a6a64‐e78e‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 140065521
Län: Kommun: Distrikt:
14, Västra Götaland 80, GÖTEBORG 107040, Askim
Övriga noteringar:
Socken: Askim
Lantmäterikontor
GÖTEBORGS LANTMÄTERIMYNDIGHET, BOX 2554, 403 17 GÖTEBORG  Kontor: OK22  Tel: 031‐3681961

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
O‐ASKIM SKINTEBO STORA 2:518 1984‐06‐13 1480K‐XI‐115/84

URSPRUNG
GÖTEBORG SKINTEBO 2:2

ADRESS 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel:

Klyfteråsen 16 427 35 Bi l lda l Göteborg

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:1 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

Personnummer:
Adress: KLYFTERÅSEN 16 

427 35 BILLDAL
Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03, Andel: 1/2

Fång: Köp 2018‐03‐23 Andel: 1/2
Köp normalfall

    Akt: D‐2018‐00141092:2 Beviljad
    Köpeskilling:

Avser hela fastigheten

LAGFART 

Emma Johanna Sofia Hellgren Jens Christian Östgaard

Småhusenhet, bebyggd, typkod 220

Östgaard, Jens Christian
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Hellgren, Johanna
KLYFTERÅSEN 16
427 35 BILLDAL
Andel: 1/2
Juridisk form: Fysisk person

Småhusbyggnad
Skatteverkets id: 7433296
Tax.värde i tkr: 1 932
Riktvärdeområde: 1480430
Boyta i kvm: 135
Biyta i kvm: 18
Tot. värdegr. yta i kvm: 139
Summa standardpoäng: 28
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Nybyggnadsår: 1975
Värdeår: 1975
Under byggnad: Nej
Placerad på värdeenhet: 7432296 (Skatteverkets id)

Småhusmark
Skatteverkets id: 7432296
Tax.värde i tkr: 1 496
Riktvärdeområde: 1480430
Areal i kvm: 108
Typ av bebyggelse: Radhus
Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum
Belägenhet: Ej strand‐ eller strandnära tomt.

Bostadsbyggnaden ligger mer än
150 m från strandlinjen

VA: Kommunalt vatten året om,
Kommunalt avlopp

TAXERING 

Taxeringsår: 2018 Taxeringsid: 213067‐9
Taxeringsvärde i tkr: 3 428
Tax.enhet avser:
GÖTEBORG SKINTEBO 2:518 Hel registerfastighet

Taxerade ägare

Värderingsenheter

Datapantbrev: Företrädesordning 1
Belopp: SEK 138 600
Akt: 78/6800 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 2
Belopp: SEK 49 500
Akt: 78/6801 Beviljad
Inskrivningsdag: 1978‐04‐12

Datapantbrev: Företrädesordning 3
Belopp: SEK 75 000
Akt: 86/6635 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 4
Belopp: SEK 300 000
Akt: 86/6636 Beviljad
Inskrivningsdag: 1986‐01‐22

Datapantbrev: Företrädesordning 5
Belopp: SEK 1 143 900
Akt: 07/8537A Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 6
Belopp: SEK 478 000
Akt: 07/8537B Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14
Händelse: Utbyte
    Akt: D‐2017‐00507841:1

Beviljad
    Inskrivningsdag: 2017‐10‐03

Datapantbrev: Företrädesordning 7
Belopp: SEK 1 245 000
Akt: D‐2018‐00141092:3

Beviljad
Inskrivningsdag: 2018‐04‐03

INTECKNINGAR 

Antal inteckningar: 7 st, Summa: 3 430 000

INSKRIVNING ALLMÄNT 

Aktualitet inskrivningsdelen: 2020‐11‐12 Senaste ändring för fastigheten: 2018‐04‐10

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Uddevalla 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
I78/6802, I86/6630, I78/6803, I86/6631, I79/4785, I86/6632, I79/18451, I86/6633, I84/71170, I86/6634, I78/12622, Ö96/1421, I78/6804, C92/383,
Ö97/2963, L78/1259

AVTALSRÄTTIGHETER 

Inga avtalsrättigheter hittades.

RÄTTIGHETER 

Inga rättigheter hittades.

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1974‐08‐02 14‐ASK‐3323A

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning 1978‐09‐01 14‐ASK‐3323B

Tekniska: Datum: Akt:

Övriga åtgärder 1975‐12‐08 1480K‐VIII‐51980

ÅTGÄRDER 

AREAL 

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
108 kvm 108 kvm 0 kvm
0,01 ha 0,01 ha 0 ha

LÄGE, KARTA 

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y:

1. 6387675,3 316930 6392063,43 1268741,5

Adress:
Akt: 78/1259 Beviljad
Inskrivningsdag:

Fång: Köp 1978‐03‐31 Andel: 1/1
    Akt: 78/1259 Beviljad
Överlåten andel: 1/1

Namn på lagfart: FRIDA U M I WENNERSTRÖM LIND
Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 

427 37 BILLDAL
Akt: 07/8535 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8535 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

Adress: BILLDALS HAGENVÄG 10 
427 37 BILLDAL

Akt: 07/8536 Beviljad
Inskrivningsdag: 2007‐03‐14

Fång: Köp 2007‐02‐28 Andel: 1/2
    Akt: 07/8536 Beviljad
    Köpeskilling: 2 300 000 SEK

Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

TIDIGARE ÄGARE 

Sven Erik Löwander Frida Ulrika Maria Iréne Lind

Ricard Tobias Lind

ANTECKNINGAR 

Inga anteckningar hittades.

Stadsplan
Akt: 1480K‐II‐3404
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐03‐28
Senaste ändring: 2020‐08‐17
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 4 ST FBL,

AKT 1480K‐1984F211
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F456
Anmärkning: AVVIKELSE ENLIGT 3:2 1 ST FBL,

AKT 1480K‐1988F133
Mynd. aktbet.: 0736/19
Berörd kommun: Göteborg

PLANER OCH MARKREGLERINGAR 

Planer

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

GÖTEBORG SKINTEBO GA:1 (Vattenförsörjning,
Avloppsanläggning, Grönområden, Garage
och/eller parkering, Kvartersanläggning)

GÖTEBORG SKINTEBO GA:8 (Grönområden) GÖTEBORG SKINTEBO GA:25 (Vägar)

ENERGIDEKLARATION 

Deklarationsid: 800 430 Utförd: 2017‐10‐03 Byggår:
Energiklass: E Primär energital: Energiprestanda: 82 kWh/m² och år
Ventilationskontroll: Radonmätning: Inte utförd

GÖTEBORG SKINTEBO 2:518
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Modernt och rymligt radhus i populära Skintebo i Billdal, ett B-hus i två plan. 

Billdal - Klyfteråsen 16

Snabbfakta

Pris 5 300 000 kr

Boarea 135 m² + biarea 18 m² (Areauppgifter enligt taxeringsinformationen)

Tomtarea 108 m², friköpt.

Antal rum 5 varav 4 sovrum

Byggår 1975
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I direkt närhet till huset finns ett stort grönområde som utgör perfekt lekyta.

Modernt och rymligt radhus i populära Skintebo i Billdal i med närhet till större grönområde. Väl omhändertaget där

omfattande renoveringar gjorda så som nytt yttertak och innertak, samt nya kupor. Modernt kök och renoverat badrum från

2017 och ny fräsch tvättstuga från 2015. Ett extra plus för detta radhus är vattenburen golvvärme via frånluftsvärmepump i

delar av huset. 

Väldisponerad planlösning om hela 135kvm boyta i två plan med fina sällskapsytor både inom- och utomhus. Fördelat på

ett stort kök med matplats, ett generöst vardagsrum och altaner i två väderstreck. Fyra sovrum, två badrum och en praktisk

tvättstuga. 

Möjlighet finns att inreda vinden till ytterligare ett sovrum eller allrum.

Förråd och plats i garage finns i länga.

Här bor ni i ett lugnt och bilfritt område med närhet till flera grönområden och flera lekplatser. 

Skintebos charmiga bostadsområde är beläget i hjärtat av Billdal och med närhet till Nya Hovås. Vid Nya Hovås erbjuds ett

stort utbud av affärer och restauranger, samt vårdcentral och träningsmöjligheter.

I Skintebo bor ni med gångavstånd till havet, vackra naturområden och bra bussförbindelser med Rosa Expressbussarna

in till centrala Göteborg. Området karaktäriseras av färgglada radhus och bilfria gångstråk. Utöver närhet till havet finns en

omnejd som kantas av närhet till diverse aktiviteter så som fotboll, ridhus, tennisbana, seglarklubb, ishall, vackra

strövområden i Billdals park.  Bekvämligheter såsom förskolor, skolor och kommunikationer finns inom området.

Interiör

Boarea 135 m² + biarea 18 m² (Areauppgifter enligt taxeringsinformationen)

Antal rum 5 varav 4 sovrum
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Till vänster om hallen erbjuds ett modernt och trivsamt kök från 2010.
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Innanför köket finns tvättstugan belägen. Snyggt renoverad år 2015.
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Allmänt om fastigheten

Fastighetsbeteckning Göteborg Skintebo 2:518

Taxeringsvärde kr , varav byggnad kr

Tomt 108 m², friköpt.

Planförhållande Stadsplan

Samfällighet, servitut,

gem.anläggning m.m.

Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar:

Gemensamhetsanläggning: Göteborg Skintebo GA:1 ändamål: Vattenförsörjning,

Avloppsanläggning, Grönområden, Garage och/eller parkering, Kvartersanläggning,

Gemensamhetsanläggning: Göteborg Skintebo GA:25 ändamål: Vägar,

Gemensamhetsanläggning: Göteborg Skintebo GA:8 ändamål: Grönområden

Pantbrev 7 st, totalt 3 430 000 kr

Huvudbyggnad

Byggnadstyp 1 ½ plan

Byggnadsår 1975

Fasad Trä

Tak Betongpannor

Stomme Trä

Bjälklag Betong och trä

Grundläggning Krypgrund

Uppvärmning Frånluftsvärmepump, Nibe,  Vattenburen golvvärme. Luft/luft värmepump

Försäkring Fullvärde i 

Renoveringar Nuvarande ägare

Nytt yttertak och nya innertak 2018

Spotlight 2018 

Målat  invändigt 2018

Tidigare ägare

Ny större altan framsida 2008

Övre badrum renoveras 2008 

Vattenburen golvvärme, avloppstam och ventilationsrör bytta. I samband med denna 

Separat jordfelsbrytare som sitter i klädkammaren. 

Nytt torkskåp 2009

Nya Fönster i kök 2010

Nytt Kök 2010 

Vattenburen golvvärme, induktionshäll 2010, Mikrovågsugn 2010 Varmluftsugn med

pyrolysfunktion, bänkskiva i valnöt.

I samband med att köket renoverades så förbereddes radiatorvatten till sovrummen på

husets sydsida. 

Nytt hallgolv klinkers (Vattenburen golvvärme) 2010

Nya fönster och altandörr i vardagsrum 2011 samt friskluftsventil yttervägg norrsida.
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Luft/luft värmepump installerades 2013.  Detta var innan frånluftvärmepumpen installerades.

Denna kompletterar frånluftvärmepumpen och förbättrar ytterligare husets

uppvärmningskostnad.

Totalrenoverad takkupa rum i sydväst 2012.

Ny tvättmaskin 2012, 

Ny diskmaskin 2014

Tvättstuga totalrenoverat 2015

Frånsluftsvärmepump installerad december 2015.

Ny större altan norrsida 2016

Nedre toalett med dusch totalrenoverad 2017. 

Handdukstork vattenburen.

Nya innerdörrar 2007-2017

2017 Inre krypgrund diffusionsspärr ditlagd

Energideklaration byggnad

Energiklass Byggnaden har energiklass E på en skala A-G

Energiprestanda 82 kWh per m² (Atemp) och år

Kommentar Energideklaration är utförd 2017-10-03.

Omgivning

Allmänt !

Driftskostnader (kr/år)

Ägarens nuvarande kostnader med 4 personer i hushållet.

Elförbrukning 0 Renhållning 0

Uppvärmning 19 800 Försäkring 5 000

VA-förbrukning 0 Väg & samfällighet 13 824

Sotning 0 Fastighetsavgift/skatt

Underhåll 0 Övrigt 0

Summa 38 624

Kommentar För information, i kostnaden för uppvärmning ingår också kostnad för hushållsel. Total

kwh/år ca 13571. 

I avgiften för samfälligheten ingår kostnad för vatten (till en viss nivå), renhållning, skottning,

garage, lekplatser, asfalteringsavgift m.m. 

Elförbrukning 0 kWh/år
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Askims Verkstadsväg 18
436  34 ASKIM

Telefon: 031-68 69 70
vaster@bjurfors.se

Org.nr: 556550-2357



Boendekostnad

Kostnad vid slutpris 5 300 000 kr och kontantinsats: 15 % 20 % 25 %

Kontantinsats i kronor 795 000 kr 1 060 000 kr 1 325 000 kr

Lånebelopp i kronor 4 505 000 kr 4 240 000 kr 3 975 000 kr

Netto räntekostnad vid 3,5 % ränta* 9 198 kr 8 657 kr 8 116 kr

Driftskostnad 3 219 kr 3 219 kr 3 219 kr

Netto boendekostnad per månad 12 416 kr 11 875 kr 11 334 kr

*Kalkylen baseras på 2 köpare med 30 % skattereduktion i inkomstslaget kapital. För personlig boendekostnadskalkyl -

kontakta mäklaren.

Rymlig uteplats med utgång från vardagsrummet. 
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Bjurfors Göteborg AB
Askims Verkstadsväg 18
Askims Verkstadsväg 18
436  34 ASKIM

Telefon: 031-68 69 70
vaster@bjurfors.se

Org.nr: 556550-2357



Kontakt

För mer information kontakta:

Ansvarig mäklare
Maria Bergström
Fastighetsmäklare / Partner

Direkt: 031-68 69 72

Mobil: 0766-48 79 45

maria.bergstrom@bjurfors.se

Maria kan erbjuda dig som säljare ett mycket stort kontaktnät och god lokalkännedom. Med stort engagemang och

noggrannhet ser hon till  att du som säljare får en så trygg och bra försäljning som möjligt.
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582-MBE-013215

Bjurfors Göteborg AB
Askims Verkstadsväg 18
Askims Verkstadsväg 18
436  34 ASKIM

Telefon: 031-68 69 70
vaster@bjurfors.se

Org.nr: 556550-2357



Frågelista - Fastighet

Frågor att besvara om fastigheten:

Säljare Emma Johanna Sofia Hellgren Klyfteråsen 16, 42735 BILLDAL

Jens Christian Östgaard Klyfteråsen 16, 42735 BILLDAL

Objekt Fastigheten Göteborg Skintebo 2:518 med adress Klyfteråsen 16, 427 35 Billdal

1 a. När förvärvades fastigheten?  1 b. När är byggnaden uppförd?  

1 c. Finns erforderliga bygglov?  

Slutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011).

Slutbevis finns (för bygglovsärenden påbörjade före den 1 maj 2011).

1 d. Har energideklaration gjorts? När?  

2 a. Har ny-, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och i så fall när?

 

2 b. Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten, och i så fall när?

 

 

 

3. Har du observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i dränering och fuktisolering eller
fuktgenomslag, fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen, i byggnadens ytter- eller innertak eller
i andra delar av byggnaden? När?

 

 

4 a. Har du observerat eller haft anledning misstänka brister eller fel i det invändiga eller det utvändiga el-, vatten-
eller avloppssystemet? När?

 

 

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?
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Vet ej

nej

Yttertak i form av byte av spånt, papp och tegel samt 3 / 4 plåtkupor
Innertak genom att ersätta spänntak med gipsplattor och spotlights

Måleriarbeten

Nej

Nej



5 a. Om egen brunn finns, har såvitt du vet, vattenmängden någon gång varit otillräcklig för normal förbrukning?
När?

 

Antal personer i hushållet:  

5 b. Har provtagning avseende vattnets kvalitet skett? När?

 

Har vattnets kvalitet någon gång varit otillfredställande? När?

 

6. Har du observerat eller haft anledning att misstänka att brister eller fel förekommer i värmeisoleringen i golv,
väggar, tak m.m.?

 

 

7. Har du observerat eller haft anledning att misstänka sättningsskador i byggnaden eller marksättning,
sprickförekomst i skorstensstocken eller grundmuren? Har provtryckning skett? När?

 

 

8. Har företrädare för myndighet (t.ex. byggnadsnämnd eller skorstensfejarmästare) gjort påpekanden eller
utfärdat förelägganden? När?

 

 

9. Har kontroller utförts avseende:

Radon? När?  

Skorsten? När?  

10. Har du observerat eller haft anledning att misstänka några andra fel i fastigheten som köparen bör upplysas
om? Försök tänka dig in i köparens situation.

 

 

11. Hur många nycklar finns det totalt till fastigheten?

 

Svarens innebörd Observera att det förhållande att en fråga besvarats med ett nej, inte innebär en garanti för 
felfrihet i omfrågat hänseende, utan endast innebär att kännedom eller misstanke om fel inte 
föreligger hos den som avgivit svaret. Observera också att ett fel eller misstanke om fel som 
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säljaren påtalat i normalfallet inte kan åberopas av köparen.

Underskrift Säljare

Härmed intygas att ovanstående frågor 
noggrant besvarats samt att jag/vi tagit del av 
informationen rörande ansvaret för 
fastighetens skick på omstående sida.

Göteborg den 17 november 2020 

 

Emma Johanna Sofia Hellgren

 

Jens Christian Östgaard
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Bilaga till frågelista
Information om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m.

Utgångspunkt för
ansvarsfördelningen
vid överlåtelse av
fastighet

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten ska stämma överens med vad som 
avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid 
köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen 
och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För 
sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna 
med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar 
dock för dolda fel, dvs. sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett 
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 
år.

Köparens
undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens 
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska 
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador 
på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är 
fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 
undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör 
föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte 
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser 
eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen 
borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, 
skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett 
begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage 
och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av
besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det 
väljer de flesta köpare att anlita en s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig, och detta är 
att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma 
gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel 
som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen undersöka 
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt 
att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en 
sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, 
rökgångar m.m., varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska 
ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som 
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka 
fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa 
upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska 
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återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numera vanligt 
förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som 
krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som 
anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I 
dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den 
besiktningsman som utfört besiktningen, s.k. köpargenomgång. Det är också av stor vikt att 
köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid 
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens
upplysnings-
skyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i 
egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är 
om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det 
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om 
säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste 
om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även 
andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om 
och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där 
omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens 
köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst 
förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli 
skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst 
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens 
försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom 
som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte 
dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i 
huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. 
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
friskrivning

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan 
avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då 
säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss 
funktion.

Säljaransvars-
försäkring

Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram 
begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till 
ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder 
således en trygghet för både säljare och köpare.
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Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande 
ansvaret för fastighetens skick.

Göteborg den 17 november 2020 

 

Emma Johanna Sofia Hellgren

 

Jens Christian Östgaard
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Besiktningsprotokoll 
Anticimex Försäkringsbesiktning – nivå 1 

 

  

 
 
 

 

 

  

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning: 

Skintebo 2:518 
Fastighetsägare: 

Jens Östergaard 
Fastighetsadress: 

Klyfteråsen 16 
Postnummer: 

427 35 
Ort: 

Billdal 

Uppdragsgivare 

Namn: 

Jens Östergaard 
Adress: 

Klyfteråsen 16 
Postnummer: 

427 35 
Ort: 

Billdal 

Anticimex uppgifter 

Besiktningsdatum: 

2020-11-18 
Protokollnummer: 

65901083 
Temperatur: 

12°C 

Väderlek: 

Mulet 
Tekniker: 

Mikael Mårtensson 
Kontor: 

Göteborg 
Övriga närvarande: 

Jens Östgaard - Fastighetsägare 



 

65901083 
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Besiktningsprotokoll 
Anticimex Försäkringsbesiktning – nivå 1 

 
EQUIPMENT _OBJE CT  

 
 

 
För att bilda sig en samlad uppfattning av bostaden är det viktigt att hela protokollet läses igenom. 
Har man som köpare inte deltagit vid besiktningen rekommenderas det att en avtalad/bokad besiktningsgenomgång görs med 
undertecknad. Denna genomgång beställs via fastighetsmäklaren 
 
Mikael Mårtensson - Certifierad besiktningstekniker 
Anticimex Byggnadsmiljö – Göteborg 
  



 

65901083 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Sida 3 av 14 

Besiktningsprotokoll 
Anticimex Försäkringsbesiktning – nivå 1 

 

Besiktningens graderingar 
  

Inget att notera 

 
Denna symbol används då besiktningsteknikern inte ser några avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen. 
 

 Mindre brister 

 
Denna symbol används då besiktningsteknikern gör en notering om mindre brister som inte bedöms ha lett till 
allvarligare skador. Bristerna eller skadorna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan 
även användas då teknikern ger allmän information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utförd åtgärd eller 
teknisk lösning i huset. 
 

 Risk för skador 

 
Denna symbol innebär att besiktningsteknikern med sin allmänna kunskap om svagheter i en viss konstruktion 
eller om andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador. Omdömet ges för fel och brister som ännu inte 
lett till skada. Omdömet kan också omfatta erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner eller ett 
visst förhållande som kan dölja befintliga skador som inte upptäcktes vid besiktningstillfället. Om teknikern har 
gjort en bedömning att det föreligger en risk för skada så kommer teknikern inte för samma risk att lämna en 
rekommendation om fördjupad undersökning. 
 

 Fördjupad undersökning rekommenderas 

 
Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptäckt brister, fel eller skada som bör undersökas vidare för 
att fastställa orsak och omfattning. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i besiktningen. 
 

 Förslag på åtgärder 

 
Vid fel och skador där besiktningsteknikern bedömer att det inte är nödvändigt med en fördjupad undersökning 
kan besiktningsteknikern lämna förslag på åtgärder. Observera att förslag på åtgärder avser typiska åtgärder och 
inte är någon garanti för att bristen åtgärdas i det enskilda fallet. 
 

 Obesiktigad byggnadsdel 

 
Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bör 
besiktigas. Exempel är tak där en säker uppstigningsanordning saknas eller tak som är snötäckta eller hala. Vindar 
och krypgrunder där inspektionsluckor saknas eller rum som är belamrade med saker kan också omöjliggöra en 
fullständig besiktning. 
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EQUIPMENT _OBJE CT  

 
 

 
 
 

 

Byggnadsbeskrivning Klyfteråsen 16 
 

      

Byggnadsår: 
1975 

 Fönster: 
3-glas isolerrutor 

Ombyggnad/Tillbyggnad: 
 

 Ventilation: 
Mekanisk frånluftsventilation samt tilluft via friskluftsventiler 
i väggar och fönster 

Hustyp, antal våningar: 
1 ½-plans mellanliggande radhus 

 Värmesystem: 
Frånluftsvärmepump via vattenburen golvvärme i hall, kök, 
tvättstuga samt övre badrum 
Luft/luftvärmepump finns installerad som komplement 

Taktyp, takbeläggning: 
Sadeltak med betongpannor på ett underlag av läkt, 
underlagspapp och råspont. 
På takkuporna är det bandtäckta plåttak med ett underlag av 
underlagspapp och råspont., 

 Grundkonstruktion: 
Krypgrund med grundmurar och bjälklag av prefabricerade 
betongelement 

Stomme, material: 
Trä 

 Terrängförhållanden: 
Mindre trädgårdstomt 

Fasad: 
Stående träpanel och plåt på takkupor 

 Garage: 
Garage finns inte 

 

 
 
OVRIG 

Övrigt: 
Under nuvarande fastighetsägares tid i huset har yttertaket renoverats med nya betongpannor, läkt, underlagspapp och ny 
råspont. I samband med detta byttes även hängrännor och stuprör ut och på tre av fyra takkupor byttes även plåtar ut (den 
4e renoverades 2012) och ventilationshuven återanvändes. 
 
Förråd ingår ej i besiktningen 
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Besiktningsutlåtande 
1.  Insamling av upplysningar och handlingar 

Nuvarande ägare har haft huset i sin ägo sedan 2018 

Löpande underhåll har skett kontinuerligt 

Inga kända fel eller brister finns i bostaden  

Dessa upplysningar lämnades muntligen av fastighetsägare vid besiktningstillfället samt via tidigare upprättat dokument 
och via mail 

 

-08 renoveras badrum på övre plan av föregående fastighetsägare. Betongskiva används. I samband 

med detta byts avlopps- och vattenledningar samt så monteras ny vattenburen golvvärme. 

-10 totalrenoveras köket. I samband med detta monteras vattenburen golvvärme ovan 

cellplastisolering samt så byts fönster i kök. 

-10 renoveras hallen med vattenburen golvvärme och nya ytskikt. 

-10 byts en del skadad fasadpanel ut på baksidan samt så målas fasaden om. Fasaden har 

bättringsmålats därefter. 

-11 nya fönster och altandörr i vardagsrum installeras samt ny ventil i yttervägg. 

-12 renoveras takkupan i syd/väst. I samband med detta monteras ny luftspalt i takkupan. 

-12 fotplåtar monteras vid takkupor mot norr. 

-12 nockbandstätning monteras samt så monteras kompletterande ventilation på vinden s.k. 

mögelstoppers. 

-13 monterades luft/luftvärmepumpen 

-15 renoveras tvättstugan 

-15 frånluftsvärmepumpen installerades 

-17 renoveras dusch/wc på entréplan. Kvalitetsdokument finns ej utfärdat, 

Större delen av arbetena i fastigheten är utförda av föregående fastighetsägare. 

- avgränsande väggar har monterats på övre plan för att skapa extra sovrum 

- mindre del cellplast samt ny plastfolie har monterats på markytan i krypgrunden för att få 

plasten att lyfta då det vid större regnmängder blir vatten stående i grunden. 

- vattenledningar har dragits fram till vardagsrum, övre plan samt vindsutrymme för att 

möjliggöra anslutning av vattenburet värmesystem. 

- inga kända fel/ brister finns i fastigheten. 

2.  Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupade undersökningar 
 
 
 

SEVERITY RISK_ACTION  ITEM_I D_ME DIA 

 Utvändigt / Markförhållanden  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Utvändigt / Sockel  

 
Inget att notera. 
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 Utvändigt / Krypgrund  

 
Krypgrunden är en riskkonstruktion samt så noteras att vatten är 
stående i grunden och utrymmet är ej helt åtkomlig pga låg höjd under 
kök, tvättstuga & del av vardagsrum. 
 
Golvbjälklaget ovan den uteluftsventilerade krypgrunden riskerar på 
grund av naturlig fuktpåverkan att drabbas av fuktskador. 
 
Detta i sin tur kan leda till mikrobiella skador (angrepp av 
mikroorganismer, rötsvampar etc.) som kan resultera i att mikrobiell 
lukt sprids till boendemiljön. 
 
Det rekommenderas att kontakt tas med samfällighetsförening gällande 
det stående vattnet i grunden då denna troligtvis har ansvar för 
dräneringen. 
 
 

 
 

 Utvändigt / Fasad  

 
Fasadpanel avslutas bakom trall lokalt, vilket bl.a försvårar framtida 
underhåll samt ökar risk för fuktuppsug i ändträ. 
 
 

 
 

 Utvändigt / Dörrar  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Utvändigt / Fönster  

 
Fönster är lokalt i behov av målning/underhåll. 
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 Utvändigt / Hängrännor / Stuprör  

 
Lövsil finns inte. 
 
När det saknas lövsil så finns det risk att det blir stopp i 
dagvattenledningen. 
 
För att hindra stopp i dagvattenledningar rekommenderas 
komplettering av lövsil 
 

 
 

 Utvändigt / Tak  

 
Färgsläpp, ytrost och otätheter mot takpannorna noterades på/runt 
den återanvända ventilationshuven, samt så noterades stående vatten 
på den takkupan som renoverades 2012. 
 
Det rekommenderas att detta åtgärdas för att förhindra vattenintrång, 
med fuktskador som möjlig följd. 
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 Utvändigt / Vind  

 
Underlagstaket, vindsgolv och vindslucka har äldre fuktfläckar 
(dessa visade vid besiktningstillfället inga förhöjda fuktindikationer) 
 
Noterade fuktfläckar bedöms ha uppstått innan takomläggningen 
genomfördes. (Tidigare bestod underlagstaket av träfiberskivor) 
 
Vidare noterades synliga elkablar varpå kontakt med elektriker 
rekommenderas för bedömning/åtgärd 
 
 

 
 

 
 

 Entréplan / Entréhall  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Entréplan / Kök  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Entréplan / Tvättstuga  

 
Kopplingsstället för vatten saknar vattentät botten. 
 
Ett sådant kopplingsställe skall enligt dagens branschregler ha en 
vattentät botten och vara försedd med skvallerrör. När det saknas så 
ökar risken för att ett läckage inte upptäcks i tid. Det kan leda till 
fuktskador i omkringliggande konstruktioner. Det rekommenderas att 
ett vattenläckagelarm eller liknande installeras för att förebygga skada. 
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 Entréplan / Dusch / Wc  

 
Klinker sitter lokalt bristfälligt mot underlag (bomljud) innanför tröskel. 
 
Dessa klinkersplattor kan spricka vid punktbelastning. 
 
Inget övrigt att notera. 
 
 

 
 

 Entréplan / Vardagsrum  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Hall  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Sovrum 1  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Sovrum 2  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Klädkammare  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Bad / Wc  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Sovrum 3  

 
Inget att notera. 
 
 

 

 Övre plan / Sovrum 4  

 
Inget att notera. 
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Med vänliga hälsningar 
Anticimex 

   

 
 
 
 Mikael Mårtensson Göteborg 2020-11-18 
Besiktningsteknikers underskrift Namnförtydligande Kontor Datum 
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Vad man kan förvänta sig av ett hus 

Ett hus kräver kontinuerligt underhåll, då alla byggnadsdelar utsätts för dagligt slitage. De flesta hus har någon form av brister 
och fel i form av skador eller risk för skador. Lättast att upptäcka är skador i synliga delar som golv- och väggbeklädnader. 
Även de delar av byggnaden som man inte ser utsätts för dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg 
eller en dräneringsledning. Olika typer av fuktpåverkan är det vanligaste problemet. Fuktisolering och en dräneringsledning 
har en begränsad livslängd. En äldre dräneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts för sådant slitage att man kan 
förvänta sig att funktionen är nedsatt. En krypgrund eller en vind utsätts för olika stora fuktbelastningar beroende på årstid, 
användning och geografi. Detsamma gäller konstruktioner på betongplatta, exempelvis golv i gillestugor. 
 
Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt. Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. 
På plastmattor är det relativt enkelt att se om skador eller brister finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och 
tätskiktet finns under plattorna. Det går därför inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos materialet eller om det 
saknas tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är rätt monterat. Utföranden som inte är fackmässigt utfört drabbas ofta av skador. 
 

Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet 

Anlöpta/Anlöpning Gråaktig fuktskada på eller mellan en isolerglasruta. 

Bjälklag Den del av byggnaden som golvet vilar på mellan två våningar eller mot grundläggningen. 

Blindbotten Undersidan av ett bjälklag i en krypgrund eller torpargrund. 

Boardskivor Träfiberskivor som exempelvis används som blindbotten eller underlag för yttertak. 

Flytande golv Golvkonstruktion ovanpå en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har någon infästning vare sig 
mot golv eller vägg. Kan bestå av golvskivor eller bräder som ligger antingen ovanpå en hård 
isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta. 

Fuktkvot (FK) Fuktkvoten beskriver fuktmängden i ett material. Fuktkvoten beskriver förhållandet mellan 
vikten vatten i ett material i förhållande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns 
det risk för mikrobiell tillväxt 

Krypgrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet 
innanför grundmursväggarna är oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av 
bjälklaget). 

Läkt (strö- och bärläkt) Trälister som takpannor hängs fast på. Kan även ligga under ett plåttak. 

Lättbetong Ett byggnadsmaterial i forma av block, balkar och element. Jämfört med vanlig betong har 
lättbetong lägre vikt och sämre hållfasthet, men bättre värmeisoleringsegenskaper. Blåfärgad 
lättbetong (blåbetong) kan ge ifrån sig radon. Se vidare beskrivningen av Radon. 

Mikrobiell lukt Lukt som bildas av mögel, röta eller bakterier. 

Mikroorganismer Samlingsnamn för mögel, röta och bakterier. 

Okulär besiktning Besiktning som utförs med hjälp av syn, lukt, känsel och hörsel utan att ingrepp görs i huset.  

Platta på mark Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan är normalt tjockare (förstyvad) 
under ytterväggar och bärande innerväggar. Innergolvet ligger direkt ovanför den gjutna plattan, 
antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt på plattan. 

Relativ fuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket 
vatten som luften innehåller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk för 
mikrobiell tillväxt. 

Radon Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon kan 
förekomma i byggnadsmaterial blå lättbetong (blåbetong) eller i marken. Enda sättet att 
upptäcka radon är att göre en mätning. Blåfärgad lättbetong har använts som byggnadsmaterial 
från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Radon kan även förekomma i vatten 

Råspont Hyvlade och spontade brädor som exempelvis används som yttertakspanel eller blindbotten. 

Syll (syllkonstruktion) Underliggande träregel i väggen där väggen vilar mot grunden. 

Taktäckning Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpannor, plåt, 
tjärpapp, gummiduk, eternit etc. 
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Torpargrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. 
Utrymmet innanför sockeln/grundmuren är oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och 
undersidan av bjälklaget.)  

Tryckimpregnering Metod för att rötskydda trä. Används främst för träkonstruktioner utomhus men kan också 
finnas inomhus, exempelvis i syllar.   

Uppreglat golv Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta. 

Utreglad vägg Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg. 

Yttertakspanel/ 
underlagstak 

Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som 
kan bestå av råspont, boardskivor, eternit etc. 

 

Besiktningens omfattning 

Syfte 
Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning en försäkring mot dolda fel kan tecknas i 
Anticimex Försäkringar AB. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär och 
ger både säljaren och köparen en bild av byggnadens skick inför överlåtelsen. Besiktningen ersätter inte köparens 
undersökningsplikt utan är en del av undersökningsplikten. 
 
Vem har rätt till besiktningsprotokollet 
Besiktningsprotokollet upprättas av Anticimex Försäkringar AB.  
Rätt till besiktningsprotokollet har också uppdragsgivaren. Om säljaren är uppdragsgivare har också köparen samma rätt till 
protokollet som säljaren, se vidare under Ansvar. 
 
När säljaren är uppdragsgivare rekommenderar Anticimex köparen att beställa en så kallad besiktningsgenomgång innan köpet 
genomförs. Vid en besiktningsgenomgång går besiktningsteknikern igenom besiktningsprotokollet med köparen så att denne 
får samma information som säljaren fått. 
 
Observera att Anticimex ansvar gäller för en fastighetsöverlåtelse. Om köparen i överlåtelsen i sin tur säljer fastigheten kan 
aktuellt protokoll inte användas och Anticimex har således inte ansvar för besiktningen mot köpare i senare överlåtelser. 
 
Vad besiktningsteknikern gör 
Besiktningen innehåller flera moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsprotokollet. Besiktningsuppdraget 
är slutfört när besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren. 
 
Upplysningar 
Om köparen eller säljaren är med vid besiktningen så går Anticimex besiktningstekniker igenom vad som ska göras under 
besiktningen och ställer frågor om byggnaden. Om teknikern får ta del av handlingar och muntliga upplysningar om byggnaden 
så antecknas dessa i besiktningsprotokollet. 
 
Teknikern kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar och upplysningar. 
 
Besiktning 
Om inte annat särskilt anges i uppdragsbekräftelsen så besiktigas fastighetens huvudbyggnad och i förekommande fall även 
garage/ carport. Besiktningsteknikern besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar, inspektionsluckor 
och liknande. Utvändiga ytor som fasader och tak besiktigas också Fasader besiktigas från marken och tak besiktigas från 
marken eller från uppställd, säkrad och godkänd stege mot takfot eller i de fall det är möjligt på ett säkert sätt från takstege. 
Besiktningen är huvudsakligen en okulär besiktning där byggnadens skick och funktion kontrolleras. Med okulär besiktning 
menas det man kan se och känna utan ingrepp i byggnaden. 
 
Fuktindikering 
Förutom den okulära besiktningen utför besiktningsteknikern fuktindikering på något eller några ställen i våtrummen för att i 
möjligaste mån upptäcka vattenskador. I besiktningsprotokollet framgår det vilket utslag fuktindikatorn visat. Ibland är det 
inte möjligt att göra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. I sådana fall framgår detta i besiktningsprotokollet. Det är 
viktigt att veta att en fuktindikering inte är jämförbar med en mer ingående fuktmätning. 
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Gradering av upptäckta brister, risker och skador 
I besiktningsprotokollet gör besiktningsteknikern noteringar om det som har framkommit vid besiktningen. Iakttagelserna 
graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker.  
Om teknikern inte upptäcker något som avviker från vad som kan förväntas av en viss byggnadsdel så noteras även detta i 
protokollet. 
 

Undantag och begränsningar 

Anticimex besiktning omfattar inte 
 Ingrepp, mätningar, provtryckning och liknande som inte anges under rubriken Besiktningens omfattning ovan.  
 Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet, kontroll av system för el, 

värme, vatten, ventilation och avlopp samt kontroll av maskinell utrustning, eldstäder, rökgångar, murstock, oljepanna, 
simbassänger, altaner, uterum, andra markanläggningar samt marken. 

 Anmärkning på bagatellartade förhållanden. 
 Noteringar om estetiska eller arkitektoniska förhållanden som inte påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av 

byggnaden. 
 Undanflyttning av lösöre såsom exempelvis mattor, sängar, soffor eller bokhyllor. 
 
Uppdragsgivaren ansvarar för 
 Att fastighetsägaren lämnar uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, röta, mögel, skadeinsekter 

eller vattenskador. Fastighetsägaren ska också upplysa om andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen. 
 Att fastighetsägaren upplyser om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.  
 Att fastighetsägaren bereder Anticimex besiktningstekniker tillträde för undersökning av alla utrymmen i byggnaden.  
 Att fastighetsägaren noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis avseende 

tillhandahållande av godkända stegar, borttagande av lösöre och andra förberedelser för att möjliggöra besiktningen. 
 
Betalning för försäkringsbesiktning 
Försäkringsbesiktningen innefattas av den premie som faktureras uppdragsgivaren i samband med tecknande av försäkring. 
Om uppdragsgivaren väljer att inte teckna försäkring efter utförd besiktning men fullföljer försäljningen har Anticimex rätt att 
fakturera uppdragsgivaren för besiktningen efter gällande prislista. 
 
Ansvar 
För att protokollet ska få användas i annat syfte eller av en annan person, än vad som framgår under rubrikerna Syfte och 
Vem har rätt till besiktningsprotokollet, så måste Anticimex godkänna detta skriftligen. I annat fall tar Anticimex inget ansvar 
för protokollets innehåll. Om uppdragsgivaren eller annan som har rätt till besiktningsprotokollet menar att annan information 
framkommit muntligen än vad som framgår av besiktningsprotokollet så ska uppdragsgivaren omedelbart vid mottagandet av 
protokollet begära skriftlig komplettering. Begärs inte en sådan komplettering så kan inte uppdraget reklameras med 
hänvisning till den muntliga informationen. 
 
Om Dolda Fel-försäkring inte tecknas tar Anticimex inget ansvar för innehållet i besiktningsprotokollet gentemot någon annan 
än den säljare som är uppdragsgivare och under förutsättning att besiktningsuppdraget har betalats. I detta fall gäller villkor 
för besiktningen som levereras och faktureras separat. 
 
Reklamationer 
Vid missnöje med Anticimex utförande av uppdraget eller anmärkning mot Anticimex i övrigt så ska skriftlig reklamation göras 
snarast möjligt efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation ska i alla händelser ske senast inom tre år från 
besiktningstillfället. Försummas den här reklamationsfristen så får inte eventuella fel göras gällande. Anticimex ansvar är 
under alla förhållanden begränsat till 1 000 000 kronor för det här besiktningsuppdraget. Anticimex friskriver sig för samtliga 
skador och krav understigande 10 000 kronor. 
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Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm. 
Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland andra kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare och 
kontaktpersoner. Vi samlar in uppgifterna direkt från dig. Ibland kan vi erhålla uppgifterna direkt från din mäklare i samband 
med köp eller försäljning av fastighet, lägenhet eller byggnad. De uppgifter vi behandlar är namn- adress- och 
kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om vissa ekonomiska förhållanden, t.ex. om en 
kreditupplysning behöver tas. Om besiktningen beställs av en presumtiv köpare kan vi komma att behandla uppgifter om 
säljaren för att kunna utföra besiktningen. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter 
och andra serviceobjekt. Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata 
rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten Mot bakgrund av 
Anticimex berättigade intresse behandlas också uppgifter för marknadsföring, sammanställning av marknads- och 
kundanalyser samt statistik. 
 
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att 
lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis en villa, 
fritidshus- eller hemförsäkringsbolag om du har försäkring, fastighetsmäklare och banker, samt till myndigheter när det 
föreligger skyldighet därom enligt lag. 
 
Med personuppgifter avses även besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som innehåller 
personuppgifter och uppgifter om olika objekt. I samband med att vi tillhandahåller tjänster till våra kunder kan sådana 
handlingar komma att lämnas till tredje man, exempelvis till ägare, köpare eller säljare av fastigheter, byggnader, lägenheter 
etc.  
Vi använder besiktningsprotokoll som underlag vid så kallad besiktningsgenomgång med köpare av en fastighet. Vi använder 
besiktningsprotokoll även som underlag för vår riskbedömning och därmed som en del av försäkringsvillkoren vid meddelande 
av olika försäkringar till säljare och köpare av en fastighet.  
 
Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att 
begära att vi rättar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter.  Märk ansökan med ”Dataskydd” och skicka den till 
Anticimex, Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. 
 
Läs mer på anticimex.se/personuppgifter. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller 
inge klagomål till Datainspektionen. 

mailto:sweden.privacy@anticimex.se
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Med våra lokala kontor finns vi alltid nära dig. Våra mäklare 
är specialister inom det område där de arbetar. Välkommen 
in på ditt lokala kontor för att hitta just din mäklare!

Välkommen  
att kontakta oss

—

bjurfors göteborg huvudkontor 
Alelundsgatan 4, 412 66 Göteborg 
Tel: 031–733 20 00
E-post: goteborg@bjurfors.se

bjurfors bostadsrätter city 
Engelbrektsgatan 30, 411 37 Göteborg
Tel: 031–761 79 00 
E-post: goteborgcity@bjurfors.se

bjurfors hisingen
Eriksbergstorget 11, 417 64 Göteborg
Tel: 031–761 79 60
E-post: hisingen@bjurfors.se

bjurfors härryda
Biblioteksgatan 24, 435 30 Mölnlycke
Tel: 031–88 79 60 
E-post: harryda@bjurfors.se

bjurfors kundvård göteborg 
Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg 
Tel: 031–733 20 22
E-post: hittabostad@bjurfors.se

bjurfors kungsbacka
Västergatan 8, 434 30 Kungsbacka
Tel: 0300–504 90 
E-post: kungsbacka@bjurfors.se

bjurfors kungälv
Gymnasiegatan 6, 442 34 Kungälv
Tel: 0303–20 86 60
E-post: kungalv@bjurfors.se

bjurfors lerum 
Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum
Tel: 0302–556 50
E-post: lerum@bjurfors.se

bjurfors marstrand
Lilla Varvsgatan 12, 440 30 Marstrand
Tel: 0303-20 86 61
E-post: marstrand@bjurfors.se

bjurfors mölndal
Bergmansgången 5, 431 30 Mölndal
Tel: 031–706 83 50
E-post: molndal@bjurfors.se

bjurfors nyproduktion
Alelundsgatan 4, 412 66 Göteborg 
Tel: 031–733 20 25
E-post: nyproduktion.goteborg@bjurfors.se

bjurfors näringsliv
Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg 
Tel: 031-761 79 80
E-post: naringsliv.goteborg@bjurfors.se

bjurfors partille 
Göteborgsvägen 34, 433 60 Sävedalen
Tel: 031–336 78 70 
E-post: partille@bjurfors.se

bjurfors torslanda 
Flygfältsgatan 28, 423 37 Torslanda
Tel: 031–92 29 70 
E-post: torslanda@bjurfors.se

bjurfors västra göteborg
Askims Verkstadsväg 18, 436 34 Askim
Tel: 031–68 69 70 
E-post: vaster@bjurfors.se

bjurfors örgryte | östra göteborg
Alelundsgatan 4, 412 66 Göteborg
Tel: 031–733 20 00
E-post: goteborg@bjurfors.se
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