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1. Besiktningens omfattning och undantag 
1.1 Syfte 

Besiktningen och protokollet är en del av 
beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär. Syftet med 
besiktningen är att ge köpare och/ eller säljare en bild av 
byggnadens skick inför en överlåtelse. 
Besiktningsprotokollet kan också användas för att köpare 
och/ eller säljare ska kunna teckna ansvarsförsäkringar. 
Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt 
utan är en del av undersökningsplikten.  

1.2 Vem har rätt till besiktningsprotokollet 
Rätt till besiktningsprotokollet har uppdragsgivaren. Om 
säljaren är uppdragsgivare har också köparen samma rätt 
till protokollet som säljaren, se även under Ansvar och 
reklamationer. Om 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 
överlåteser. 

1.3 Vad besiktningsteknikern gör 
Besiktningen innehåller olika moment och resultatet av 
varje moment noteras i besiktningsprotokollet. 
Besiktningsuppdraget är slutfört när 
besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren. 

1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 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.  

 
1.7 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. 

2. Undantag och begränsningar  
2.1 Anticimex besiktning omfattar inte: 

‒ Ingrepp, mätningar, provtryckning och liknande som 
inte anges under rubriken Besiktningens omfattning 
och undantag 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 eller annan liknande utanpåliggande 
konstruktion i anslutning till markplan, 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. 

2.2 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. 

3. Ansvar och reklamationer 
Anticimex tar ansvar för innehållet i besiktningsprotokollet 
i det fall uppdraget är betalt. För att protokollet ska få 
användas i annat syfte eller av en annan person, än vad 
som framgår under rubrikerna Syfte (1.1) och Vem har rätt 
till besiktningsprotokollet (1.2), 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. Vid missnöje med Anticimex 
utförande av uppdraget eller anmärkning mot Anticimex i 
övrigt så ska skriftlig reklamation göras snarast möjligt  
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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. Om 
säljaren är uppdragsgivare kan köparen reklamera 
besiktningen och Anticimex tar samma ansvar mot 
denna som om köparen själv varit uppdragsgivare. 

Personuppgifter, kunduppgifter,  
besiktningsprotokoll med mera 
Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland annat 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 ett 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. 
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