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 Besiktningsman: Tomas Danell 

 Mobil: 070-690 92 80 

 Mail: tomas@danellbyggkonsult.se 

 

    
 
Tomt:                                         501 
 
    
Fastighetsadress: Repisvaara  
 982 41 Gällivare 
 
Beställare / Konsument: LKAB 
                                                    
 
Gar-Bo försäkr.nummer:         6 103 798                           
 

  
 

Utlåtande över slutbesiktning    

 
Besiktningens omfattning  
Besiktningen omfattar leveranser och entreprenader i sin helhet förutom utvändiga arbeten 
(yttertak, fasader och mark) pga yttre klimatiska förhållanden som snö. 
 
Funktionsprovning av köksmaskiner och övriga vitvaror samt funktionskontroll av el, tele, värme, 
ventilation och vatten och avlopp har endast besiktigats på grundval av entreprenörens 
dokumenterade provningar och egenkontroller. 

 
I bilaga 1 anges de delar av entreprenaden som inte var åtkomliga för besiktning.  

 

 
Tid för besiktningen 
Besiktningen påbörjades dat 2021-11-11 och avslutades samma dag.              
 

   

Entreprenaden samt parterna 
Entreprenaden: Nybyggnad av småhus i omfattning enligt entreprenadhandlingar.  
 
    
BESTÄLLARE / KONSUMENT – B 
Namn:  LKAB                       
Adress: Box 952, 971 28 Luleå 
E-post: lis.marie.dagbro@lkab.se 
 
                 
HUSLEVERANTÖR – HL / ENTREPRENÖR-- E  
Namn:   Älvsbyhus AB 
Adress: Ställverksvägen 6, 942 81 Älvsbyn                         
E-post:  servicedesk@alvsbyhus.se                
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  Kontrollansvarig - KA  
  Namn: Antero Ijäs 
  E-post: antero.ijas@gmail.com 
 
 

 Besiktningsmannen, BM, med angivande av vem som utsett honom   
 Tomas Danell, Tomas Danell Byggkonsult AB, Granitstigen 7, 977 53 Luleå,                                            
  tel 070-690 92 80 utsedd av beställaren.  
 

 
  Närvarande personer med angivande av dem som utsetts att föra parternas talan 
  Vid inlednings- och slutsammanträdena var parterna representerade av: 
  B        - 
  E/HL   Mikael Olofsson          
  KA      - 
  BL      -       
 
 
  Sättet för kallelse till besiktningen 
  E / HL har kallat parterna genom skriftlig kallelse. 
 
 
  Tidigare besiktningar 
   Kontrollbesiktning  utförd dat 2021-10-28. 
 
 

   Provning och dokumentation 
   Kontinuerlig kontroll av Kontrollansvarig PBL samt kontroller och provningar 
   enligt kontrollplan PBL (Plan- och Bygglagen) 
   Intyg egenkontroll mark, bygg, el, vent och vs överlämnade 
   Intyg egenkontroll tätskikt överlämnad    
   Intyg provtryckning av rör (tappvatten och värme) överlämnad 
   Injustering värme utförd 
   Funktionskontroll ventilation (OVK) utförd 
   Luftflödesmätning utförd protokollförd 
   Isolationsprovning och jordfelsbrytartest utförd 
   Skorstensfejarens kanalbesiktning (imkanal) överlämnad  
   Brandvarnare monterade    
   Barnsäkerhetsanordningar monterad i kök    
   Relationshandlingar överlämnade 
   Drift- och skötselinstruktioner överlämnade 
   Konstruktionsdokument EKS 11 överlämnad 
   Verifierad energiberäkning enl BBR 24, 9:25 överlämnad 
   Intyg radonsäkert byggande (ingår i egenkontrollen) överlämnad 
   Intyg temperatur varmvatten vid tappställe (ingår i egenkontrollen) överlämnad 
   Intyg förberedelse bredbandsanslutning (ingår i egenkontrollen) överlämnad 
   Utsättningsprotokoll  överlämnad 
   Intyg fuktsäker projektering överlämnad.      
   Slutbesked har inte erhållits  
 
                      
 
 

mailto:antero.ijas@gmail.com


 Utlåtande slutbesiktning 2021-11-11 3 
 Fastigheten: Tomt 501 

                                                          
                                               
 

   Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande  
   entreprenadens omfattning 
   Entreprenadens omfattning framgår av ramavtal dat 2021-05-19 mellan LKAB och  
   Älvsbyhus AB.   
 

     
   Fel och förhållanden 
   I bilaga 1 är angivet de förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. 
  
   E / HL har, utöver fel som angivits i utlåtandet eller bilagor till detta, skyldighet att 
   avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet, skorstensfejare, under förutsättning att 
   ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet / husleveransen. 
  
   Markering med: 
   E = Besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet 
   H = Besiktningsmannen anser husleverantören ansvarig för felet 
   B = Besiktningsmannen anser inte entreprenören ansvarig för felet. 
   S = Anger att slutlig bedömning bör anstå till senare besiktning. 
   U = Besiktningsmannen anser att för följande delar/arbeten skall särskild utredning göras.  

Här skall även anges vem som ska utföra utredningen och när den beräknas vara slutförd. 
 

         Utrymme, byggnadsdel eller installationsdel utan fel redovisas med ”-”. Dock gäller före-         
         komst av eventuella fel 
 
   Fönster (F), dörrar (D), etc numreras från vänster till höger. 
   V1= vägg till vänster om entrévägg. 
   V2= nästa vägg till höger V1 osv (medurs numrering). 
 

 
   Besked om godkännande och dag för beskedet samt om godkännande inte lämnas, 
   skälen därtill 
   Entreprenadens godkännandes dat 2021-11-11. 
   Beslutet meddelades av besiktningsmannen till parterna vid besiktningen. 
 

 
   Reklamationsfrister  
   Garantitiden för entreprenadens utgång är fem (5) år och är entreprenörens ansvar om han 
   inte kan göra sannolikt att felet uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande  
   eller likvärdigt. 
 
   För entreprenader som omfattas av denna besiktning utgår denna tid dat 2026-11-10. 

 
   Konsumentens / beställarens reklamationsrätt upphör slutligt tio år efter entreprenadtidens    
   utgång. 
 
   Besiktningskostnadens fördelning   
   Ersättning till Besiktningsman (BM) betalas av Entreprenören (E) enligt överenskommelse  
   mellan avtalsparterna. 
 
  
   Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade 
   Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta senast  
   sommaren 2022 betr utvändiga målningsarbeten, yttertak samt markarbeten.   
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   Sändlista för utlåtandet 
   Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos BM. 
   Kopia av utlåtandet jämte tillhörande bilagor har dat 2021-11-12 med brev/e-post  
   distribuerats enligt nedan:  
 
   1 ex till B     lis.marie.dagbro@lkab.com 
   1 ex till B      jon.nordmark@sweco.se 
   1 ex till B      mattias@kbicon.se 
   1 ex till E/Hl  mikael.olofsson@alvsbyhus.se      
   1 ex till E/HL servicedesk@alvsbyhus.se       
   1 ex till KA    antero.ijas@contactconsulting.se 
   1 ex Gar-Bo  info@gar-bo.se 
  
 
 
 
   
Luleå 2021-11-11 
 
Tomas Danell  
Besiktningsman 
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 BILAGA 1   
 
INVÄNDIGT 
Inga fel förelåg. 
 
 
UTVÄNDIGT 
Inga fel förelåg. 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå 2021-11-11 
 
 
 
Tomas Danell 
Besiktningsman 

 


