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Parter och objekt  
 
Uppdragsgivare/Beställare 
 
                                    
 

Brf. Björkträdet 
Att Jan Helmer, Ottobondesväg 125 
184 62 Åkersberga 

Närvarande: Jan Helmer samt undertecknad.  
 

Väderlek: Mulet, plusgrader. 
 

Besiktningsföretag: Svenska Besiktningshuset Intressenter AB 
Postadress/besök: Hörnåkersvägen 14, 183 65 TÄBY 
info@besiktningshuset.se www.besiktningshuset.se 
Växeln 077 66 50 200 
 

Besiktningsman: Carl-Jonas Nordensved Byggingenjör SBR Nr 62083 
Besiktningsförrättaren är medlem i Svenska Byggingenjörers 
Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR´s förteckning över 
besiktningsförrättare med därtill hörande förpliktelser. carl-
jonas.nordensved@besiktningshuset.se  

 

Förutsättningar  

Syfte 

Underhållsplanen syftar till att vara ett underlag för bedömning av fastighetens underhållskick. I denna rapport redovisas 
resultaten från underhållsplanen av Brf Björkträdet 

Underhållsplanens genomförande 

Underhållsplanen har utförts som en okulär besiktning. Utförd besiktning är ej av sådan karaktär att den uppfyller en 
säljarens upplysningsskyldighet eller en köparens undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19 Några undersökningar i 
form av provtryckning, uppmätningar, kontroll skyddsjord, isolationsmätningar av elsystem mm utförs ej av 
besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar fordrar i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för 
respektive installation. Besiktningsförrättaren är ansvarig för skada som besiktningsförrättaren orsakar genom vårdslöshet 
eller försummelse vid utförandet av besiktningen. Med besiktningsförrättaren avses i tillämpliga delar även 
besiktningsföretaget. För detta ansvar gäller nedan angivna begränsningar. Besiktningsförrättaren är inte 
ersättningsskyldig för skavanker och andra obetydliga brister som ej antecknats i besiktningsutlåtandet. Enskild skada 
understigande belopp motsvarande tre (3) basbelopp ersätts ej. Detta belopp utgör även självrisken för det fall skadan 
överstiger detta belopp. Besiktningsförrättaren förbehåller sig rätten att antingen åtgärda eventuell skada i egen regi eller 
genom egen anlitad entreprenör, alternativt att lämna ekonomisk ersättning. Utgångspunkt för ersättning av skada är att 
återställande skall ske till lika befintligt skick (dvs. ej standardhöjande konstruktion eller utförande) Krav mot 
besiktningsförrättaren skall anmälas till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation 
får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Uppdraget är avslutat när besiktningsförrättaren begär 
betalt för besiktningen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden 
för anspråket. 
 
Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten för ett och samma uppdrag är begränsad till ett belopp motsvarande 5 
basbelopp enligt den tidpunkt då avtal om besiktning beställdes. I uppdraget ingår ej kontroll av eventuell förorenad mark 
eller kontroll av miljöstörande byggnadsmaterial. Om undertecknad i den okulära kontrollen stöter på synlig asbest eller 
t.ex. blåbetong noteras detta. Vill man veta mer om byggnadens miljötekniska status erfordras en fördjupad 
undersökning. 
 
Följande uppdrag ingår inte i underhållsplanen: 
• Fördjupad kontroll av konstruktioner i form av t ex konstruktionsingrepp, fullständiga fuktmätningar, provtagningar mm 
• Fullständiga åtgärdsförslag, 
• Fortsatt teknisk utredning,  
• I utlåtandet görs inga bedömningar avseende fullständiga kostnader* för renoveringar eller 
förslag till renoveringsåtgärder. Uppmätning av ytor ingår ej. 
*Uppskattade priser på renoveringar är grovt uppskattade om så finns och ej att betrakta som absolut sanning. Flertal 
offerter rekommenderas 

 

Ordernummer: 6958 
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Fastighetsuppgifter byggnadstekniska uppgifter 
 
Stomme: Träkonstruktion  
Fasader: Träpanel 
Tak, material: Sadeltak, betongpannor.  
Byggnadsår: 1991  
Grundläggning: Krypgrunder. 
Grundmurar: --- 
Vind: Hel vind.  
Fönster: Isolerglaskassetter. 
Altaner: Träkonstruktioner. Balkonger:---  
Dränering: Okänt utförande.   
Ventilation: Mekaniskventilation, frånluft. 
Värme: Värmepumpar i resp lägenhet. 
Kyla: --- 
Sophantering: Utvändig miljöstation 
Avlopp: Kommunalt. 
Takavvattning: Kommunalt. 
Hissar: --- 
Oljecistern: --- 

 
 

 

1. Tillhandahållna handlingar, BRF´s muntliga upplysningar utförda renoveringar 
 

 

Handlingar:  
BRF pärmar, kvitton, fakturor, ritningar mm. 
 
Upplysningar om historik och renoveringar lämnade av Jan Helmer 
 
 
 

ÅTGÄRDER i BRF Björkträdet  
 
1991                  Byggnaderna uppförs. 
 
1992                  Vattenskada lgh 109 år 1992. 
 
2004                  Fasader målas. 
 
2007                  Anoder värmepaket samtliga bytta 2007.. 
 
2008                  Energideklaration. 
 
2011                  Fönster målas. 
 
2011                  Vattenskada brf-lokal. 
 
2012                  Sand i lekplats byts ut. 
 
2012                  Fiber/bredband dras in till lägenheter. 
 
2012 Brister i takpannor åtgärdas. 
 
2013 Lampor garage byts februari. 
   
2012                  Underhållsplan/teknisk besiktning utförs av Besiktningshuset 
 
Övrigt löpande bytt värmepumpar -91 tom -13 Se separat list upprättad av BRF. 
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2. Okulärbesiktning 
 

Förslag till underhållsåtgärder 

 
Utifrån underhållsplanen som har varit av stickprovsmässig karaktär har följande preliminära förslag 
till åtgärder formulerats. Förslagen har uppdelats i tre grupper beroende på tidshorisont. En grovt 
uppskattad kostnadsuppfattning på åtgärder kan återges nedan och löpande i protokollet.  

• Omedelbara, d v s sådana som måste åtgärdas omedelbart pga pågående skada eller 
brist/föreläggande. 

• Kortsiktiga, d v s sådana som kan åtgärdas på kort sikt, men kan leda till skador eller 
brist/föreläggande. 

• Långsiktiga, d v s sådana som kan åtgärdas först på lite längre sikt, underhållsbehov får 
växa fram vid löpande kontroller. 

Observationerna har klassats i huvudgrupperna Kortsiktiga (K), Långsiktiga (L) samt Omgående 
(O). Grupperna K, L, O återfinns även löpande i protokollets högersida. 

 

Resultat av okulärkontroll 

Pos Observation  

Mark Buskar mm klipps regelbundet.  --- 

Lekplatser BRF skall dokumentera lekplatsernas kvalitet, tillsyns- och 
underhållsrutiner samt säkerhetsbesiktningar.  
Några viktiga mått och regler för lekplatser 
Det finns olika säkerhetsmått för huvud, fötter och fingrar. Det 
lägsta måttet för huvud är 90mm.  
Övre gränsen för huvudmått är 230 mm. 
Fallutrymmet runt om lekredskap skall vara minst 150 cm. För 
högre utrustning som maximalt får ha plattformar upp till 3,0 
meters höjd gäller att fallutrymmet skall vara minst 2,5 meter. 
 
Lekplatsutrustning har en livslängd om ca 10 år. Sand är enligt 
platsrepresentant utbytt februari -13. 

--- 

Betongplatta Inget underhåll. 
 

--- 

Dränering Okänt utförande på dränering runt husen.  
 

L 

Dagvatten Avledning av dagvatten sker till kommunalt nät. 
Underhållsbehov får växa fram. Dagvattenbrunnar i behov av 
rengöring regelbundet. Lämpligast låta sugbilsföretag komma och 
suga rent brunnar vart 3 år. 
 

K 

Fasad Målning vart 10 år rekommenderas. Lämpligt att börja måla 2016 
Skylift alt ställning kommer behövas. Priset för 
måleri/kvadratmeter kan ligga på allt från 150 kr/m2 till 500 kr/m2. 
Därför bör anbud/offerter inhämtas. 
 
 
 

K 

Fönster Underhåll av fönster får växa fram.  
Isolerglasfönster har när det gäller tätningen mellan fönsterrutorna 
en genomsnittlig teknisk livslängd på 20 år. Vilket betyder att 
tätningen mellan fönsterrutorna är sämre vilket kan leda till att 
rutorna missfärgas. Utbytesbehov av glaskassetter får växa fram. 
 

L 
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Yttertak Löpande underhåll, regelbunden inspektion av spruckna och 
mossbelagda takytor erfordras. 

K 

Vind Regelbunden inspektion av vindar erfordras då förhållanden på 
vindar varierar med årstiderna. 

L 

 

Krypgrunder Krypgrunder med träbjälklag. Golvbjälklaget ovan den 
uteluftsventilerade krypgrunden riskerar på grund av naturlig 
fuktpåverkan att drabbas av fuktskador. Detta i sin tur kan leda till 
mikrobiella skador så som mögel och röta samt vidare resultera i 
att mögellukt sprids till boendemiljön. 
 
Lägenhet nr 125 har mikrobiell påväxt (i dagligt tal mögel) på 
trossbotten, förhöjda fuktkvoter i blindbottensvirke. 

Samtliga krypgrunder rekommenderas besiktigas för sin 
fuktstatus. 

En fukttekniskt bättre lösning erhålls om grunderna kompletteras 
med ett avfuktningsaggregat. 

O 

Altaner Stommen är motbyggd av altankonstruktionen vid vissa 
lägenheter vilket kan medföra risk för fukttransport och rötskador i 
stommen. 
Brf bör upprätta krav på BRF medlem att hålla distans från väggen 
ca 6 cm och låta montera stänkplåt på fasaden. 

K 

Ventilation OVK - Obligatorisk ventilationskontroll av lägenheter är utförd och 
vissa anmärkningar finns. OVK ska enl uppgift göras om 3 år dvs 
år 2016 
 
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK ska enligt lag utföras vart 
6:e år för hus med mekanisk ventilation. Avsättning OVK: ca 35 
000 kr vart 6:e år. 
 
Avsättning rengöring av kanaler/per hus: 12 500 kr vart 6:e år. 
Offerter på åtgärderna rekommenderas inhämtas nu. 
  
Frånluftsfläktars tekniska livslängd bedöms till ca 20 år från 
installation under förutsättning att fläktar servas med avseende på 
rengöring, remmar, lager etc. samt att ventilationskanaler med 
jämna mellanrum har rengjorts.  
 
Intyg om godkänd OVK skall anslås på gemensamhetstavla alt 
webbplats. 

K 

Uppvärmning Lägenheterna värms separat. BRF har börjat byta ut 
värmepumpar. 
Cirkulationspumpar har en teknisk livslängd om 10 år och byts 
löpande ut. 
 
Drift och underhållservice/avtal för värmepumparna 
rekommenderas finnas så att de fungerar optimalt. Kontakt med 
välrenommerat företag rekommenderas. Ett underhållsschema 
instoppat i en plastficka som hänger på vägg i gemensamhetslokal 
samt på gemensam webbplats rekommenderas. Brf 
rekommenderas logga alla mekanikbyten, utförda service samt 
utförda kontroller. Rekommenderar att handla upp serviceavtal. 
Värmepumpslista vilka som är bytta finns, hänvisar till denna. 
 
 
 
 

K,L 
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El-system Elinstallation med plastade ledningar från 1991 
Uppmätning/kontroll av elsystemet är ej utfört av undertecknad. 
Vill man få en bättre bedömning av el-installationer fordras 
besiktning av behörig elektriker (s.k. el-besiktning). 
Underhåll av elen bedöms få växa fram. 
 

L 

Vatten/avlopp Byggnaderna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 
Underhåll av avloppen bedöms få växa fram. Inga stopp 
inrapporterade. 
 

L  

Sophantering Utvändig miljöstation. Underhållsbehov får växa fram. L 

Hiss Fastigheterna saknar hiss. - 

Garagen Takläckage, rötskador, sättningsskador. Renovering erfordras. 
Flertal offerter rekommenderas inhämtas. 
Större kostnader väntas BRF. 

O 

Allmänt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandskydd 
 

Lägenheter besöktes stickprovsmässigt. Lägenheter var vid 
besiktningstillfället möblerade/belamrade.  
 
Lägenhet nr 93, 109, 121, 125 besöktes. 
 
Lägenhet n 125 har en vattenskada kring golvbrunnen. Utrymmet 
om 3,73 kvm. Kontakt med försäkringsbolaget erfordras. 
 
BRF bör ta i beaktning att våtutrymmen från 1991 är nu i 
riskzonen för att utveckla vattenskador pga ålder. Stora 
kostnader kan komma BRF. I samband med krypgrundsbesiktning 
är det lämpligt att besiktiga samtliga våtrum. 
 
Det finns ingen uppgift om BRF har ett systematiskt arbetsmiljö- 
och brandskyddsarbete. Lag krav. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Systematiskt_brandskyddsarbete 
Brandvarnare lagkrav att ha invändigt i varje lägenhet. 
 
Energideklaration är utförd 2008. Resultatet är ej anslaget i 
offentligt. 

- 

Radon Kontroll av radon ingår ej i uppdraget - 

Asbest Kontroll ingår ej i uppdrag och bedöms inte finnas. 
 

- 
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Förslag till underhållsåtgärder 
Utifrån underhållsplanen som har varit av stickprovsmässig karaktär har följande preliminära förslag 
till åtgärder formulerats. Förslagen har uppdelats i tre grupper beroende på tidshorisont.  
 

• Omedelbara, d v s sådana som måste åtgärdas omedelbart pga pågående skada eller 
brist/föreläggande. 

• Kortsiktiga, d v s sådana som kan åtgärdas på kort sikt, men kan leda till skador eller 
brist/föreläggande. 

• Långsiktiga, d v s sådana som kan åtgärdas först på lite längre sikt, underhållsbehov får 
växa fram vid löpande kontroller. 

 
Observationerna har klassats i huvudgrupperna Kortsiktiga (K), Långsiktiga (L) samt Omgående 
(O). Grupperna K, L, O återfinns även löpande i protokollet. 
 

Pos Observera endast ett urval ur protokollet presenteras 

Omedelbara 0-1 år OVK anmärkningar.  
 Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. 

 Vattenskada lgh 125 

 Renovering av garage, offerter inhämtas. Stor kostnad. 

 Besiktning av krypgrunder pga notering lgh 125. 

 Besiktning av samtliga våtrum pga notering lgh 125. 

Kortsiktiga 1-10 år Budgetera för ommålning av fasader. Offerter inhämtas 

 Budgetera för OVK. 

 Budgetera för byte av pumpar till vvc och värme,  

 Budgetera för återkommande energideklaration vart 10 år. 

Långsiktiga  
11-  +25 år 

Budgetera för byte av lägenhetsdörrar. Offerter inhämtas. 

  

 Budgetera nu för byte av fönster 

 Se tekniska livslängder samt tidsaxel. 

 
Ett enkelt sätt att fastställa vilken avsättning som skall göras är att försöka bedöma 
fondavsättningarnas storlek som en årlig avskrivning på kostnaderna för anläggningens utförande 
grundat på en uppskattning av anläggningens livslängd. 
 
Hur beräknar man kostnader?  
Intag av offerter och nedan räkneexempel är ett sätt att planera rätt. För att få ålder på respektive 
konstruktion se under avsnittet underhåll/tekniska livslängder samt tidsaxel. 
 
Nedan följer ett mycket enkelt exempel på en underhålls- och förnyelseplan. Alla fastigheter i 
exemplet antas ha andelstalet ett. Alla kostnader enligt debiteringslängd fördelas efter andelstal.  
Anläggningens produktionskostnad (t ex asfalterad p-plats): 250 000 kr  
Beräknad livslängd: 25 år  
Antal fastigheter: 10 st  
250 000 kr / 25 år = 10 000 kr/år  Om föreningen vill fondera till anläggningens hela kostnad bör 
man sätta av 10 000 kr per år (eventuellt uppräknat med index) d v s 1 000 kr per fastighet och år. 
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Kostnadssammanställning för åtgärder. 
Att jämföra kostnader för olika projekt är svårt beroende på att det finns så många variabler som 
påverkar kostnaderna. Det krävs mycket detaljerad information om projektet för att få en bra 
överblick. 
 
Underhåll/tekniska livslängder 

 
Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och olika byggnadskonstruktioner  
Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut 
för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt 
erfarenhetsmässiga värden från branschen. 
 
För en fastighetsägare är 30 år, ur erfarenhetsmässig synvinkel ett vanligt intervall vad gäller 
underhåll av en byggnad. Man kan förenklat säga att 30 år är ett nyckeltal för renoveringar. 
 
Teknisk livslängd: Tidsperiod under vilken en byggnad eller anläggning kan utnyttjas för avsedd 
funktion. 
 
Fasader År Terrasser/balkonger, altaner/ 

utomhustrappor 
År 

Träpanel (byte) 40 Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt) 35 
Träpanel (målning) 10 Plåt 35 
Puts tjockputs 2cm 
(renovering/omputsning) 

30 Betongbalkonger armering, exkl. tätskikt 50 

Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 Takkonstruktioner  
Fönster/dörrar  Takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 
Isolerglasfönster (blir otäta med 
tiden) 

25 Gummiduk låglutande/platta konstruktioner  30 

Byte fönster  40 Takpapp under takpannor av betong, tegel  30 
Byte dörrar (inne/ute) 35 Takpannor av betong/tegel 30 
Målning fönster/dörrar 10 Korrugerad takplåt med underliggande papp  35 
Dränering/ 
utvändigt fuktsskydd 

 Bandfalsad plåt, falsad plåt med  
underliggande papp 

35 

Dräneringsledning och utvändig 
vertikal fuktisolering(inklusive 
dagvattenledning i anslutning till drän 
ledn.) 

25 Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.) 
Hängrännor/stuprör   

35 
25 

Dagvattenledning utanför byggnaden 50 Skorsten (renovering/ommurning  
skorstenstopp, tätning rökkanaler) 

40 

Vitvaror  Vitvaror forts.  
Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll, 
tvättmaskin, torktumlare etc. 

10 Värmeväxlare 20 

Övriga installationer och annan 
maskinell utrustning än 
hushållsmaskiner 

 Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)    30 

Avloppsledningar 50 Badkar bubbel 10 
Avloppstank 30 Värmegolv  
Värmeledningar 
kall/varmvattenledningar 

50 Elvärmeslingor i våtutrymme 
Elvärmeslingor i golv 

30 
25 

varmvattenberedare, el-radiator, 
värmepanna (olja/el) inkl. 
expansionskärl 
 
 

20 Vattenburna slingor i golv 30 
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BRA ATT VETA OM: 
 

Ska du anlita hantverkare är det viktigt att du gör ett grundligt jobb i ditt sökande efter entreprenör. 
När du väl har hittat rätt hantverkare ska du vara noga med att skriva ett detaljerat avtal. 
Det gäller att tänka efter före när du ska anlita hantverkare. Allt för att undvika missförstånd och 
oförutsedda kostnader. Det är A och O att du har ett tydligt avtal mellan dig och hantverkaren. 
 
Du måste ha ett skriftligt avtal för att undvika att det blir diskussion om priset eller om vilket arbete 
som ska utföras. Tillkommer arbete, utöver det som avtalats från början, ska du se till att avtala 
även om det 
 
Kontrollera också att hantverkaren har F-skattsedel. Det kan stå i avtalet eller på fakturan. I annat 
fall tar du en kopia på hantverkarens F-skattsedel. 
 
Referenser 
Börja med att ta referenser på byggfirman. Inte en, utan de ska kunna ge flera. Sen sätter du dig 
och ringer runt till dessa för att se om byggaren har genomfört arbetet bra på de tidigare platserna. 
 
Ett annat viktigt råd är att du inte ska betala några pengar i förskott utan först i efterhand när arbetet 
är utfört. Är det ett större arbete betalar man efter hand som olika moment blir färdiga. 
 
Hantverkaravtal 
När du väl har bestämt dig bör du skriva ett hantverkaravtal. Det hittar du på konsumentverkets 
hemsida. Hantverkaravtalet skrivs mellan kund och företag och där reglerar man bland annat pris, 
hur lång tid det ska ta och viten. Viten är till för om bygget inte blir klart i tid eller om till exempel 
byggaren sticker till ett annat arbete. Det är oerhört viktigt att skriva detaljerat vad som ska göras 
under byggets gång så det inte blir några missuppfattningar. Ju mer detaljer det finns desto mindre 
missförstånd kan uppstå. 
 
För att undvika missnöje med arbetet är det viktigt att vara tydlig med vad man vill ha utfört och 
hur man vill ha det. Man kan exempelvis bifoga ritningar eller foton på hur man vill att det ska se ut 
när det är klart. 
 
Är man sedan inte överens, trots detaljerade beskrivningar, och kan inte enas om att ett arbete är 
felaktigt utfört kan man ta hjälp av en besiktningsman. Det kan hända att besiktningsmannen anser 
att felen ligger inom ramen för vad som kan tolereras. Då vet man att det inte är någon idé att driva 
ärendet vidare. 
 
Är det dock fel som besiktningsmannen också tycker bör åtgärdas, men hantverkaren inte är villig 
att göra det, kan man vända sig till ARN med besiktningsutlåtandet. 
 
Vart vänder jag mig om jag stöter på problem under byggets gång? 
Det beror lite på byggets storlek. Om man har en kvalitetsansvarig, vilket man måste ha om man 
har bygglov, tar man kontakt med den. Den kvalitetsansvarige kan medla mellan parterna. Du kan 
också stoppa bygget i ett par dagar och ta in en besiktningsman. För att förebygga kan man reglera 
i hantverkaravtalet att bygget ska besiktigas, till exempel tre gånger under byggets gång. Då 
minimerar man riskerna. 
 
Vad gör jag om jag misstänker fel efter att bygget är klart? 
Reklamera precis som vanligt. Byggfirman har ett ansvar om det är inom reklamationstiden på två 
år på och ansvarstid om 10 år. Om det inte löser sig, ta kontakt med allmänna 
reklamationsnämnden som kan hjälpa dig med riktlinjer, tips och råd. 
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Spara pengar, varmvatten, kallvatten  
 
Det går att tjäna pengar på att t.ex. sätta in sparmunstycken (perlatorer, sparlatorer) på 
vattenkranarna, samt att montera snålspolande duschmunstycke på duschar. 
I västvärlden gör varje person av med i genomsnitt 180 - 200 liter vatten per dygn. 40 procent av 
detta är varmvatten. I energianvändning innebär det 3-5 kWh per person och dygn. Vi använder 
vattnet till en rad saker. Så här ser det ut i snitt per dygn: 
Personlig hygien 70 liter 
WC-spolning 40 liter 
Tvätt 30 liter 
Disk 40 liter 
Mat och dryck 10 liter 
Övrigt 10 liter 
Summa 200 liter. 
 
Det blir ca 73 kubikmeter per år. Med ett pris på 16:- per kubikmeter kostar vattnet nästan 1200:- 
om året per person. Uppvärmning av varmvattnet kostar ytterligare 1800:-, totalt 3000:- per år. 
 
Översyn av läckande WC. En toalett kan när den läcker dra mer än en kubikmeter vatten per dygn. 
Även till synes små läckor blir lätt stora volymer och kostnader på ett år. Är det varmvatten som 
läcker blir kostnaden ännu mycket större. Vi utgår ifrån att det åtgår 43 kWh för att värma 1 
kubikmeter kranvatten och att 1 kWh kostar 1:-.  
 
Här följer några exempel på vad årskostnaden kan bli: 
Droppande vattenkran, cirka 15 kubikmeter per år = 240:- vid kallt vatten och 885:- vid varmt vatten. 
Stril motsvarande en sytråd (0,3 mm), cirka 30 kubikmeter per år = 480:- vid kallt vatten och 1770:- 
vid varmt vatten. 
Tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm), cirka 300 kubikmeter per år = 3800:- vid kallt vatten 
och 16700:- vid varmt vatten. 
Toalett som smårinner, från cirka 400 kubikmeter per år = 6400:- och uppåt. 
 
Pengar att tjäna alltså, på att åtgärda även små läckor som kan vara rena åderlåtningen av en BRF 
ekonomi! 
 
Sätt sparmunstycken (perlatorer, sparlatorer) samtliga vattenkranar = en god affär 
Om du sätter sparmunstycken, så kallade perlatorer eller sparlatorer, kan man sänka 
energianvändningen för varmvatten med nästan 40 % (Energimyndigheten). För normalförbrukaren 
innebär det hela 2000 kWh (kilowattimmar) per år, och vid ett kWh-pris på 1 krona tjänar man 
2000:- årligen på detta. Bra perlatorer ger samma komfort som innan men sparar vatten eftersom 
den blandar in luft i vattenstrålen redan vid låga flöden. 
 
Byt duschmunstycke 
 
Familjemedlemmar duschar femton minuter var om dagen och har ett gammalt duschmunstycke 
(som ofta gör av med cirka 12 liter vatten i minuten) förbrukas det 2500 kWh per år och person. 
Med ett snålspolande duschmunstycke halverar BRF den kostnaden. Se här, nu har du tjänat 
1250:- per BRF medlem och år. 
Priset för tre perlatorer och ett snålspolande duschmunstycke ligger på ca 550:- och ger dig en vinst 
på 3250:- per år på kostnaden för uppvärmning av vatten. Är det fler i familjen ökar vinsten. 
Duschmunstycket sparar också in 32 kubikmeter vatten per person och år. Med ett vattenpris på 
16:- per kubikmeter tjänar du ytterligare drygt 500:- per person och år. De tre perlatorerna ger en 
lägenhet ca 730:- i insparade vattenkostnader. 
Total vinst: 4480:- årligen för en utgift på 550:- Genomsnitt per lägenhet. Det får man väl kalla en 
god affär! 
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Bilder 
 

 
 
Mögelpåväxt trossbotten. 
 
 

 
 
Vattenskada lgh 125. Svällning i golvet, utslag med fuktmätare. 
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Altaner mot stommen. 
 
 

 
 
Undertak garagen. 


