I samarbete med

OKKULÄR KONTROLL A
AV VATTTEN OCH
O AV
VLOPP
Viss b
begränsad info
ormation lämn
nas beträffandde installationssdelen enligt nedan.
n
Bedöm
mningar och
mmendationerr grundar sig på
p säljarens upppgifter, allmäänt kända ålde
ers‐ och/eller försäkringsmäässiga
rekom
avskrivningar och/eeller andra uppenbara indikkationer på fel. Besiktningsförrättaren harr i allmänhet större
s
ormalt bevand
drad husköparre/ägare, i dettta fall
erfareenhet av installationer för vatten‐ och avllopp, än en no
redovvisas därför beedömningar occh eventuella rekommendaationer avseen
nde denna insttallation. Några
underrsökningar i fo
orm av mätnin
ngar, asbestinvventering eller filmningar avv vatten och aavloppssystem
m mm
utförss inte av besiktningsförrättaaren. Dessa ty per av underssökningar krävver i allmänhett fackmän me
ed
särskild behörighett för respektive
e installation.
pprättat utlåtaande för tillägggsuppdraget ookulär kontroll av vatten och avlopp är attt betrakta som
m en
Ett up
nyttigg tilläggsinform
mation. Den in
nnebär inte attt besiktningsm
mannen garanterar funktionn eller att
installlationen inte är
ä i behov av en
e översikt, unnderhåll, uppggradering eller reparation. FFör att säkersttälla
detta krävs en utredning av en behörig fackmaan.

INFO
ORMATION OM
O UPPDRA
AG
Fastigghetsbetecknin
ng:

Ingarö‐Långviik 1:410

Adresss:

Rosenbergsväägen 15

Postnummer och Ort:
O

134 69 Ingarrö

Komm
mun:

Värmdö

Fastigghetsägare:

Karin Borg

Säljareens upplysningar

3‐kammarbruunn är gemensam med 3 fastigheter
Eget vatten tiill borrad brun
nn (från 1992).

Besiktn
ningsmannen ansvarar ej för eller
e kontrolleraar inte riktighete
en av säljaren angivna upplysnningar.

LW Din Besiktningsman
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Tel: 0722‐34 34 50
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w
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SAMLAD
D INFORMA
ATION OM BYGGNADEN
B
NS VATTEN OCH
O AVLOP
PP
Utföraande vatten:

Eget vatten.

Typ avv avlopp:

Enskilt avloppp till 3‐kammaarbrunn, geme
ensamt med 3 fastigheter.

Årtal:

Från 1992 (255 år).

Iakttagelser

Slutsaats och
rekom
mmendationerr:

‐‐‐

Inget särskilt att notera som
m bedöms varra onormalt e ller tyder på att
a
mer problem med
m va‐installationen i fastiigheten.
det förekomm

KONTTROLL UTFÖRD
D AV:

Leonaard Windisch
Certifierad Besiktningsman SBR och
o Certifieradd Energiexperrt
2017‐‐11‐24

ALLMÄN INFORMATION MEDELLIVSLÄNGD
Gjutjärnsledningar
Pvc rör (före 1970‐tal)
För pvc rö
ör (1970‐tal och framåt)
Tappvatteenledningar
Avloppstaank

50‐60 år
Under 50 år
Över 50 år
Ca 50‐60 år
Ca 30‐35 år
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3‐kammarbrunn
Infilttrationsbädd/m
markbädd
Värm
meväxlare
Varm
mvattenbereda
are,
värm
mepannor

Ca 20‐30 årr
Ca 15‐25 årr
Ca 20 ‐25 år
Ca 20 år
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