
   

Brf Fredriksdalskajen          2019-02-19 
 

Informationsbrev inför kommande garantibesiktning  

 
Hej  
 
 
Nu börjar vi närma oss en spännande tid i er garantiprocess, den inplanerade garantibesiktningen. Vi har i samråd 
med er styrelse tagit fram ett besiktningsschema över besiktningsprocessen, schemat kommer inom kort sättas 
upp i respektive trapphus. Får besiktningsmannen inte tillträde till lägenheten på utsatt tid kommer 
inte eventuella garantifel att bli noterade och detta kan komma att belasta er och föreningen ekonomiskt.  
Vänligen kontrollera vilken dag just er lägenhet kommer att besiktigas.  
 
Inför besiktningen är det bra att ni förbereder de synpunkter som ni vill framföra under besiktningen. Ni noterar 
sedan eventuella fel på det bifogade stödformuläret och markerar dessa i nummerföljd på Bofaktabladet 
(ritningen). För att få en A-anmärkning inskrivet i besiktningsprotokollet så måste någon närvara vid 
besiktningstillfället.  Kan ni inte närvara vid besiktningstillfället är det extra viktigt att stödformuläret är ifyllt och 
att dörren står i serviceläge. Vänligen lämna formuläret väl synligt innanför ytterdörren.   
Har ni anmärkningar som på något sätt är dolda av möbler eller dylikt ansvarar ni 
själva för att flytta möbler och inredningar, plocka ner väggskåp, tavlor och dylikt innan utsatt tid. 
 
 
Vad innebär en garantibesiktning?  
 
På en garantibesiktning undersöker besiktningsmän i olika discipliner (bl.a El, VVS, Fasad, Bygg) fastigheten och för 
varje utrymme/byggnadsdel avgörs om det finns fel i entreprenadutförandet som åligger entreprenören att 
åtgärda. Till din lägenhet kommer en huvudbesktningsman (Bygg), vid behov konsulterar han experterna inom det 
andra tekniska områdena och kriterierna för besiktningen är att bedöma: 
 

 Nya fel i utförandet som har uppkommit under garantitiden. 

 Vid behov bedöma slutförda/stängda felanmälningar som finns registrerade i listan från kundportalen. 

 Konstatera eventuella dolda/inbyggda fel i entreprenaden. 

 Bedöma fel som har kunnat konstateras först efter användning. 

 Efterkontroll av eventuella kvarstående punkter från slutbesiktningen. 
 
 
Kontraktsparterna, (Brf-styrelsen) och entreprenören (Skanska Sverige AB),  för talan men du har som boende 
möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt 
sätt avgöra om det är ett entreprenadsrättsligt fel inom garantiåtagandet. Vid bedömningen utgår 
besiktningsmannen  från förutsättningarna i de avtalade handlingarna samt av sin erfarenhet och de bransch- 
byggregler som finns. Vid en eventuell anmärkning i din lägenhet där du har en annan uppfattning än 
besiktningsmannen ska du som boende vända dig till Styrelsen som i samråd med extern kompetens kommer 
besluta om det finns grund för överprövning inom föreningens åtagande. 
 
Begreppsförklaring gällande anmärkningar i ett garantibesiktningsutlåtande:  
 
E - anmärkning  anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.  
B - anmärkning  anger att besiktningsmannen inte anser att entreprenören ansvarig för bristfällighet  
   eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. 
U - anmärkning  anger att särskild utredning skall göras av förhållandet. Besiktningsmannen kommer att 

ta ställning till utredningen och avge utlåtandet. 
A - anmärkning anger att beställaren (bostadsrättsinnehavaren) gjord anmärkning, som enligt 

besiktningsmannens mening inte utgör fel.  
  
 



 

 

Vad är ett fel? 
 
Exempel på de vanligaste fel som uppstår, är torrsprickor i tak- och väggvinklar, listverk som har lossnat etc.  
 
De anmärkningar som besiktningsmannen noterar som E  anmärkning är Skanska skyldiga och berättigade till att 
åtgärda. Lägenhetsinnehavaren skall göra det möjligt att utföra avhjälpandet genom att ge Skanska tillträde.  
 
Vi Vi utför två 
åtgärdsförsök och om vi ej får tillträde på det andra försöket anses anmärkningen avhjälpt. 
 
Så här ställer du dörren i serviceläge: 

     
 

 

Ta gärna en titt på Kundportalen och se över så att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. För att få inloggning till 

kundportalen som ny användare vänder man sig till kundtjänst med en verifiering av ägandet från styrelsen. 

 

Skanska Nya Hems kundtjänst: 020-310 31 03 

E-post: nyahem.kundtjanst@skanska.se 

 

Slutligen är det Skanskas ambition att fel enligt besiktningsprotokollet ska åtgärdas så snart som möjligt. Dock vill 

vi göra dig uppmärksam på att åtgärderna görs enligt en total plan för hela fastigheten vilket innebär att samma 

typ av fel hanteras tillsammans. Detta kan innebära att felen i din lägenhet kan åtgärdas vid olika tillfällen. Fel 

utanpå och utanför fastigheten kan också behöva invänta rätt årstid för åtgärdande. Slutligen kan Skanska och 

Styrelsen komma överens om en viss plan för avhjälpande.  

 

Vi hoppas kunna ha en tydlig kommunikation med dig under denna garantiprocess.  

 

Garantitiden  löper till och med 2021-08-01 och därefter följer en ansvarstid på 5år 

 

Med vänlig hälsning  

 

Patricia Gadelius 

Skanska Nya Hem Stockholm 

e-post: nyahem.kundtjanst@skanska.se 

 

Pamela Sung 

Skanska Hus Stockholm Bostäder Eftermarknad 

e-post: nyahem.kundtjanst@skanska.se  

 

 

 

 

 

Normalläge - endast du kommer in med din nyckel 

 

Serviceläge - Skanska eller fastighetsskötare kommer 

in med servicenyckel 
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