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Uppdrag 

Utredning av orsak till avvikande lukt som noterats vid överlåtelsebesiktning med protokollnummer 65641932. 
 

Sammanfattning av utredningen 

Det förekommer i huset vad man brukar kalla ”sommarstugelukt”, vilket i själva verket utgörs av mikroorganismer och 
rötskyddsmedel i konstruktionerna. Eftersom sådan problematik är vanligt förekommande har det också tagits fram 
lösningar. I det här fallet behöver man säkerställa att krypgrundskonstruktionen torkas och undertrycksventileras. 
 
Det finns också några mindre utrymmen som har försetts med reglade/isolerade golv mot betongplattan vilket inte heller 
det fungerar särskilt bra ur fukttekniskt perspektiv samt ett poolrum med vägg- och takpanel av rötskyddsbehandlat virke. 

 
Insamlad information 

Man har ägt huset sedan 1996 och använt det som fritidsboende. Det är ursprungligen byggt 1962 och byggdes till med 
garage, tvättutrymme, ett sovrum och poolrum 1968. Därefter har en övervåning lagts till för 15 år sedan. 

 

Byggnadsbeskrivning 

Enplanshus med vidbyggd del i två plan. 
Sadeltak med tegelpannor alternativt bandplåt som yttre täckning. 
Fasad av kalksandsten och träpanel. 
Isolerrutor. 
Självdragsventilation förstärkt med våtrumsfläktar. 
Eluppvärmt med luftvärmepumpar och radiatorer samt till viss del golvslingor. Även eldstäder finns. 

 
 

Konstruktionsbeskrivning 

Krypgrunden har markyta av berg, betongstenmur och mineralullisolerat träbjälklag. Rötskyddsbehandlat virke 
förekommer. 

 
Den tillbyggda husdelen är grundlagd på en betongplatta som delvis försetts med ovanliggande träregelverk och isolering. 
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Iakttagelser 
 

- Avvikande lukt upplevdes vid inträde i huset. Lukten är av 
mikrobiell/kemisk karaktär. 
 
Vidare när man närmar sig poolrummet möts man av 
kemisk lukt (rötskyddsmedel) som blir än mer påtaglig vid 
inträde där. 

 

 

- I tvättutrymmet noterades fuktskada i anslutning till VV-
beredare och hydrofor. Ovan betongplattan ligger ett 
reglat isolerat golv här och i angränsande sovrum samt 
passage.  
 
Det är lämpligt att riva ut golvet i tvättutrymmet vid 
åtgärd av fuktskadan då det är blött även i dess 
ytterkanter. Konstruktioner av den typen fungerar dåligt 
ur fukttekniskt perspektiv även om de inte påverkas av 
läckage. Man kan därför framgent överväga att ersätta 
golven även i angränsande sovrum och passage. 

 
 

- Inne i poolrummet består vägg- och takpanel samt 
golvtrall av rötskyddsbehandlat virke. Luftfuktigheten är 
mycket hög här inne p.g.a. avdunstande vattenånga. 

 
 

Efter att källare/krypgrund åtgärdats med nytt bjälklager,
avledning av kondensvatten från A/C, plasttäckning av 
grunden, installation av avfuktare i källare, samt utgrävning
runt huset ner till berg och ifyllnad av sten, så att ingen jord
ligger mot husgrund, bör lukten försvinna enligt Anticimex.

Nyinstallation av avfuktare och värmepump i
poolrum bör minimera detta. (se rapport)

Fuktskada uppstod efter läckage från packning
på hydrofor. Läckage och fuktskada åtgärdat. 

När inspektionen gjordes var inte den nya 
avfuktaren och den nya värmepumpen
installerade, som ersatte de gamla som var trasiga. 
Nu när de är igång har luftfuktigheten sänkts med
30%. 

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se rapport)  
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- Missfärgningar finns lokalt i innertaket i poolrummet. 
Sannolikt kondenserar vattenånga mot kallare ytor vilket 
leder till denna effekt. 

 
 

- I krypgrunden noterades påtaglig mikrobiell lukt. Vatten 
rinner längs berghällen. Visst formvirke och inventarier 
finns i grunden. Kondensvatten från vardagsrummets 
luftvärmepump leds ned i grunden. Blindbotten har delvis 
bytts utmed ena gavelväggen.  
 
Även här förekommer rötskyddsbehandlat virke. 

 
 
 
  

Detta är inget som medför något negativt för
konstruktionen enligt Rutgerssons Bygg och 
inspektörer. Poolhuset är 53 år gammalt och
det är naturligt att det blir viss missfärgning.  

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se protokoll)  
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Mätmetoder och analyser 

Temperatur, relativ fuktighet och ånghalt har uppmätts utomhus och i berörda byggnadsdelar. 
Mätningarna utfördes med Vaisala HM40 och tillhörande mätprober. 
 
Fuktkvotsmätningar har utförts i nedan specificerade byggnadsdelar med elektrisk resistansmätare 
av modell Protimeter Surveymaster. 
 
Byggnadsmaterial medtogs för kontroll på luktneutral plats. 
 

 

Mätningar och analysresultat 

Risk för tillväxt av mikroorganismer (mögel, bakterier m.m.) föreligger om den relativa fuktigheten (RF) i omgivande luft 
överstiger 75 %, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) om 17 %. Relativ luftfuktighet är ett mått på hur mycket 
vattenånga som finns i luften i förhållande till hur mycket vattenånga luften maximalt kan bära vid aktuell temperatur, uttryckt 
i procent. 
 
Ånghalten är den faktiska mängden vattenånga (gram/m³) i luften vid den aktuella mätplatsen. Jämfört med ånghalten 
utomhus vid besiktningstillfället kan man då mäta hur stora fukttillskott som finns. Ånghalt kallas också absolut luftfuktighet 
och varierar till skillnad från den relativa fuktigheten inte med temperaturen. 
 

 
Plats 

 
RF  
% 

 
Temp  

oC 

 
Ånghalt 

g/m3 

Fukt-
tillskott 

g/m3 

 
FK  
% 

 
Kommentar 

Utomhus 84,9 9,8 7,9 -   
Inomhus, kök 55,2 18,8 8,9 1,0   
Inomhus, poolrum 76,4 21,3 14,2 6,3  Högt fukttillskott 
Golvkonstruktion, tvättutrymme 69,1 13,8 8,3 0,4 17 Även fuktskada, fritt vatten 
Krypgrund 81,3 11,8 8,6 0,7 20-21  

 
LUKTPROVER  
Bärlina och väggsyll från krypgrunden avger viss kemisk lukt. 
Bjälklagsisolering från krypgrunden har viss luktsmitta. 
Väggpanel från poolrummet avger kraftig kemisk lukt. 
Fasadpanelen luktar normalt, ej kemiskt.  

Efter att ny avfuktare och ny värmepump installerats har luftfuktigheten gått ner till ca. 55 RF

Åtgärdat
Åtgärdat
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Slutsatser 

Den lukt som upplevs vid inträde i huset beror enligt min bedömning på den underliggande krypgrunden. Problemet 
uppstår när uteluften under delar av året bär mycket vattenånga in i det kallare utrymmet vilket leder till att den relativa 
luftfuktigheten blir för hög. Även avdunstande markfukt belastar grunden. 

 
Äldre virke som är rötskyddsbehandlat avger kemisk lukt som ofta upplevs obehaglig. Lukten avgår lättare från materialet 
med tilltagande fuktnivåer. Även mikroorganismer som växer till i utrymmet skapar oönskad lukt som når 
bostadsutrymmet. 
 
För att komma tillrätta med detta bör krypgrunden undertrycksventileras mekaniskt för att minska luftströmningen mot 
boutrymmet och sakta dra kvarvarande lukter/luktsmittor nedåt och ut ur grunden. Sådan undertrycksventilation skapas 
med hjälp av en ändamålsenlig sorptionsavfuktare som har funktion för kontinuerlig fläktdrift, d.v.s. fläkten går även då 
den relativa luftfuktigheten är låg. 
 
Det är svårt att leda bort det vatten som rinner längs berghällen genom grunden men i samband med installation av 
avfuktningsanläggning plastas markytan så noggrant som möjligt och man tillser att inträngande vatten framöver rinner 
under plasten. Eftersom det inte ansamlats i några större mängder i grunden kan det uppenbarligen också ta sig vidare ut 
igen. 

 
Många gånger upplever man initialt en stor förbättring redan vid driftsättning då tryckförhållandet mellan grunden och 
bostadsutrymmet ändras. Efter en tid när eventuella luktsmittor i isolering och golvbjälkar avtar kan läget bli ännu bättre.  
 
I övrigt finns det också en fuktskada vid hydroforen/VV-beredaren. Lämpligt är att riva ut golvkonstruktionen i 
anslutning till detta. Man ska också vara medveten om att angränsande golv i sovrum och passage är s.k. riskkonstruktioner 
som fuktpåverkas av naturlig markfukt, vilket många gånger medför avvikande lukt. Om man väljer att riva ut även dessa är 
det lämpligt att återställa med en aktivt undertrycksventilerad golvkonstruktion typ Nivell, Platon, Giha eller liknande. Det 
fungerar som så att en påkopplad fläkt suger ut tillskjutande markfukt och eventuella luktsmittor i den underliggande 
betongplattan. 
 
Poolrummet utsätts för mycket hög luftfuktighet p.g.a. den höga temperaturen i kombination med mängden vatten som 
avdunstar där. Man har givetvis valt rötskyddsbehandlat virke som panel, reglar samt innerväggsyll mot teknikutrymmet för 
att dessa ska tåla vattenstänk m.m. De rötskyddsmedel som användes då detta uppfördes innehåller kemikalier som i 
slutet av 70-talet förbjöds eftersom man insåg att de avger oönskade lukter. Lukten framträder tydligare vid fuktpåverkan. 
Vill man komma tillrätta med lukten där får man helt enkelt avlägsna allt rötskyddsbehandlat virke och möjligen även 
förbättra frånluftventilationen om luktsmittor kvarstår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdat med annan bättre föreslagen lösning av Rutgerssons Bygg (se nedan och 
protokoll)

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se protokoll)  

Fuktskada uppstod efter läckage från packning på hydrofor. Läckage och fuktskada åtgärdat.

Under vinterhalvåret när huset bara har underhållsvärme (ca. +12)  kan en del personer uppleva en viss lukt i 
poolrummet. Den försvinner dock så fort man ökar värmen med luftvärmepumpar och eldstäder i huset. Efter 
installation av nya avfuktare och värmepumpar så har lukten i princip helt försvunnit. 

På sommarhalvåret så märker man inte av någon lukt alls. Huset har varit uthyrt tre somrar i rad under sex 
veckor, p.g.a. ägarna bor i Spanien. Hyresgästerna har varit familjer med barn och äldre i åldrar från nyfödda
till över 80 år och inte en enda person har påpekat något om någon lukt, utan de har bara varit toppbetyg. 

Skriv text här

Efter krypgrunden åtgärdats och utgrävning ner till
berg gjorts runt huset, med ifyllnad av sten, bör lukten
                                                                      försvinna.
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Åtgärdsförslag 

 Installera en sorptionsavfuktare med funktion för att bygga kontinuerligt undertryck i krypgrunden. Ventiler i 
grundmuren sätts igen för att skapa ett slutet utrymme att avfukta. Markytan städas noggrant. Kostnaden för inköp 
och installation av sådan anläggning uppgår till cirka 50.000 SEK inkl. moms före ev. ROT-avdrag. 
 

 Plocka ned och byt blindbotten utmed gavelväggen mot havet, där den är i sämre skick. 
 

 Bred ut en åldersbeständig plastfolie över markytan för att minska fukttillskottet från avdunstande markfukt. Fäst 
upp plasten mot grundmurarna på den sidan där vatten tränger in. 
 

 Säkerställ att tilluftventilerna i huset alltid är öppna för att underlätta rätt tryckförhållande mellan krypgrund och 
bostadsutrymme. Risk finns annars att våtrumsfläktarna drar in luft från krypgrunden. Ytterligare någon tilluftventil i 
bostaden kan behövas. 
 

 Observera, för att garantera att lukten försvinner behöver allt luktavgivande och luktsmittat material bytas. Även 
om man framöver väljer att byta material kommer avfuktningslösningen behövas för att förhindra återkommande 
problem. Avfuktning och undertrycksventilation av grunden fungerar i normalfallet så pass bra att man i princip 
alltid väljer den åtgärden i första hand. 
 

 Riv ut golvet ur tvättutrymmet och åtgärda fuktskadan. Väljer man att även riva ut golvet i angränsande sovrum och 
passage sker återställning säkrast med aktivt undertrycksventilerat golv. 
 

 Avlägsna rötskyddsbehandlat virke ur poolrummet. Vid behov, komplettera med frånluftventilation för hela 
utrymmet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Med vänliga hälsingar 
Anticimex 

   

 
 

 
 

Glenn Karlsson Uddevalla 2020-10-29 
Besiktningsteknikers underskrift Namnförtydligande Kontor Datum 
 
 

 
glenn.karlsson@anticimex.se 

 
 

 Epost  

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg med en bättre lösning enligt konsultation av tre experter (se nedan)

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se rapport)  

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se rapport)  

Åtgärdat av Rutgerssons Bygg (se rapport)

Lukt bör försvinna efter lösning av Rutgerssons Bygg enligt dem.

Fuktskada åtgärdat, men utan att riva ut hela golvet. Bara angripen regel utbytt. 

 Efter installation av nya avfuktare och värmepumpar så har lukten i princip helt försvunnit under 
 vinterhalvåret då innetemperaturen är lägre. På sommaren märker man ingen lukt då både inne-
 och utomhustemperaturen är högre och luften torrare. 
 

Rutgerssons Bygg har konsulterat tre olika experter på den typ av grund som detta hus har och 
frågat vad som är den bästa lösningen för att minska luftfuktigheten i källare/krypgrund. De har då
förordat en kombination av Anticimex förslag med en plastmatta över en städad grund och en 
traditionell avfuktare istället för en sorptionsavfuktare, då de anser att det ger ett bättre resultat. 
Man har även tagit bort alla rabatter runt huset, grävt ut runt hela grunden ner till berget, så att 
ingen jord ligger mot grund som kan orsaka fukt, och fyllt igen med små sten. Det faktum att 
berget/grunden sluttar nedåt gör att eventuellt vatten vid kraftigt regn rinner ut under plasten. 
Det finns alltid en risk om man tätar hela grunden och använder sorptionsavfuktare i fall den 
stannar vid strömavbrott eller annan orsak och huset står utan tillsyn en längre tid.  
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Besiktningsvillkor 

1. Avtalets omfattning 
1.1 Omfattningen av Anticimex åtagande framgår av offert, 

beställning, avtal, bekräftelse annan handling eller 
överenskommelse mellan parterna. 

1.2 Träffar parterna överenskommelse på plats om utvidgning, 
inskränkning eller annan ändring av uppdragets omfattning 
så är sådan överenskommelse giltig. 

2. Anticimex åtaganden 
2.1 Anticimex åtar sig att utföra uppdraget fackmässigt och 

med den omsorg som specificerats i bekräftelsen och/eller 
som överenskommits på plats. 

2.2 Uppdraget utförs av Anticimex tekniker för byggnadsmiljö. 

3. Tillträde för Anticimex personal 
3.1 Under ordinarie arbetstid ska uppdragsgivaren ge 

Anticimex utredningspersonal tillträde för undersökning 
av alla utrymmen som angivits i uppdragsbekräftelsen 
Uppdragsgivaren godkänner att Anticimex i före-
kommande fall upptar provhål. 

3.2 Godkända stegar, även omfattande så kallad skylift, ska vid 
behov finnas på plats förutsatt att inte annat avtalats. 

4. Samarbete 
4.1 Avtalet bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan 

Anticimex och kunden för att uppdraget ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

4.2 Kunden är skyldig att tillhandahålla Anticimex uppgifter 
om byggnaden och andra upplysningar som kan vara av 
betydelse för uppdragets utförande. 

4.3 Kunden ska efterfölja de instruktioner och råd samt 
anvisningar, som meddelas av Anticimex inför uppdragets 
utförande. 

5. Rapportering och dokumentation 
5.1 Anticimex ansvarar för att rapporter, åtgärdsförslag, m.m. 

dokumenteras och arkiveras. Sådan dokumentation är 
Anticimex egendom. 

5.2 Anticimex ska förse kunden med en rapport över 
uppdraget. Till samtlig erhållen dokumentation förvärvar 
kunden nyttjanderätt för eget bruk. 

6. Betalningsvillkor och följder av ogenomfört 
uppdrag eller avbokning 

6.1 Lämnad prisoffert gäller i 30 dagar. Priset gäller inklusive 
resekostnader och, när kunden är privatperson, 
mervärdesskatt. Fakturering sker i samband med att 
Anticimex lämnar sin rapport i hela eller delar av 
uppdraget och betalning ska erläggas inom 15 dagar från 
fakturadatum. 

6.2 Träffar parterna överenskommelse på plats om utvidgning 
av uppdraget så debiterar Anticimex tillkommande 
arbetstid enligt gällande tariff förutsatt att inte parterna 
kommit överens om annat pris. 

6.3 Kan arbetet inte utföras på avtalad tid därför att 
Anticimex inte får tillgång till byggnaden eller att 
uppdraget avbokas inom 48 timmar före avtalad tid äger 
Anticimex rätt att debitera kostnader för förlorad intäkt 
och administrativa kostnader enligt Anticimex fastställd 
prislista. 

6.4 Kan endast del av arbetet utföras därför att Anticimex inte 
får tillgång till delar av byggnaden, såsom enskilda 
lägenheter eller lokaler, kommer dessa inte att omfattas av 
utredningsprotokollet. Kompletterande utredning av dessa 
delar kan beställas som särskilt uppdrag och faktureras 
särskilt. 

7. Ansvarsbegränsning 
7.1 Anticimex svarar enligt skadeståndsrättsliga regler för 

skada som vållats genom försummelse av Anticimex 
personal vid utförandet av uppdraget. 

7.2 Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till 
15 basbelopp per skadetillfälle. Anticimex friskriver sig 
vidare för samtliga skador understigande 20 % av 
prisbasbeloppet. Är kunden en konsument och är något 
avtalsvillkor till nackdel för denne i jämförelse med 
bestämmelserna i konsumenttjänstlagen eller 
konsumentköplagen gäller vad som stadgas i dessa lagar. 

7.3 Anticimex tar inget ansvar för andra delar av byggnaden än 
de faktiskt besiktigade och/eller för annat uppdrag än det 
faktiskt utförda. Anticimex tar således endast ansvar för 
de punkter som upptas i protokollet efter utförandet av 
uppdraget. Vill kunden göra gällande att det överens-
komna uppdraget var mer omfattande än som framgår av 
protokollet så ska kunden begära ändring av protokollet 
snarast efter att det erhållits. 

8. Reklamation 
8.1 Om kunden är missnöjd med Anticimex utförande av 

uppdraget eller i övrigt vill framställa anmärkning mot 
Anticimex ska kunden underrätta Anticimex genom 
reklamation snarast möjligt efter det att kunden märkt 
eller bort märka felet. 

8.2 Reklamation ska ske senast inom tre månader från det att 
den reklamerade tjänsten har vidtagits, eller om kunden är 
privatperson senast inom två år. 

8.3 Försummas dessa reklamationsfrister får kunden inte göra 
gällande eventuella fel. 

9. Befrielsegrunder 
9.1 Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet 

hindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som 
Anticimex inte råder över och inte heller har kunnat 
förutse såsom krig, mobilisering, uppror, beslag, valuta-
restriktioner, knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet eller inskränkningar i fråga om drivkraft, 
störningar på arbetsmarknaden, myndighetshinder, 
exceptionella väderförhållanden eller andra omständlig-
heter utanför Anticimex kontroll är Anticimex inte skyldigt 
att utföra sina åtaganden så länge hindret eller svårig-
heterna varar och inom skälig tid härefter. Består hindret 
eller svårigheterna alltjämt efter sex månader, har kunden 
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 
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10. Hävning av avtalet 
10.1 Betalas priset för sent, eller medverkar kunden inte till 

tjänstensutförande, eller annars inte fullgör sina 
åtaganden mot Anticimex, Anticimex rätt att häva avtalet. 

10.2 Om Anticimex häver avtalet är kunden skyldig att betala 
för tjänsten som om kunden avbokat tjänsten den dag 
hävningen skedde. 

11. Tillämplig lag och behörig domstol 
11.1 Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av svensk 

domstol och i enlighet med svensk rätt. 

PERSONUPPGIFTER, KUNDUPPGIFTER MM 
Anticimex 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 på ditt uppdrag. 
Om uppdraget beställs av en presumtiv köpare kan vi komma att 
behandla uppgifter om säljaren för att kunna utföra uppdraget. 
De uppgifter vi behandlar är namn- och adressuppgifter, 
personnummer och i vissa fall även uppgifter om vissa 
ekonomiska förhållanden, t.ex. vid en eventuell kreditupplysning. 
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 kunna uppfylla de krav som ställs 
på verksamheten. Mot bakgrund av Anticimex berättigade 
intresse behandlas också uppgifter för marknadsföring, 
sammanställa 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 försäkrings-
bolag, fastighetsmäklare och banker, samt till myndigheter när 
det föreligger skyldighet därom enligt lag. Du har rätt att efter en 
skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka person-
uppgifter 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 hos Datainspektionen.

 

 




