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Denna egenkontroll är upprättad 2015-01-20, uppdaterad 2017-06-30. 
Nästa uppdatering skall ske sommaren 2018.  

  



Checklista – Egenkontroll 
Frågor från Åstorps Kommun hemsida med svar från fastighetsägaren 

 
 

Långsiktig planering och underhåll av fastigheten 
 
1. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av fastigheten? Har ni en underhållsplan (muntlig eller 
skriftlig)? Om ni har en underhållsplan, besvara fråga 2, annars hoppa vidare till fråga nr 3. 
 

Fastighetsägaren har under januari 2015 ingått avtal med SkåneFastigheter om underhåll och förvaltning av 
fastigheten. Uppdrag har även lämnats för att upprätta en Underhållsplan samt utse en ansvarig för löpande 
uppdatering av underhållsplanen. Det finns en Underhållsplan för fastigheten och som finns att tillgå på hemsidan 
www.skanefastigheter.se. SkåneFastigheter ansvarar för att uppdatera Underhållsplanen vart annat år. 
 
2. Vem ansvarar för och hur uppdateras underhållsplanen? 
 

Är kommenterat i svaret på fråga 1. 
 
3. Hur ofta besiktigar ni fastigheten? 
 

Fastigheten utvändigt genomgår en årlig besiktning i syfte att finna lämpliga förebyggande åtgärder. 
 
4. Har ni förvaltare och fastighetsskötare? Om ja, vilka uppgifter har de? 
 

Avtal om fastighetens löpande förvaltning är tecknat under januari 2015 med SkåneFastigheter. Tillsyn av 
fastigheten genom vaktmästare finns två gånger per vecka (tisdagar och lördagar). 
 
 

Rutiner kring felanmälan och akuta fel/skador 
 
1. Hur går boende tillväga vid felanmälan? 
 

I varje trappuppgång finner boende information om hur felanmälan görs. Och kontaktuppgift vid akuta fel och 
skador. Både forumläret på hemsidan och emailen är kopplade till bevakad telefon hos SkåneFastigheter som 
sedan ansvarar för att rätt åtgärder sätts in. 
 
2. Vem ansvarar för att utreda klagomål (buller, ventilation, inomhustemperatur, vattentemperatur, fukt mm)? 
 

SkåneFastigheter ansvarar för hantering och åtgärder av klagomål. 
 
3. Dokumenteras inkomna klagomål? Hur sker uppföljning av klagomålen? 
 

Samtliga felanmälningar och anmälan om akuta fel/skador registreras på hemsidan www.skanefastigheter.se, och 
information om ärendena uppdateras löpande arkiveras i takt med ny information finns att tillgå. Arkivering av 
tidigare års Felanmälningar finns också via hemsidan. 
 
 

Rutiner vid inflyttning och renovering 
 
1. Finns det någon brukarinformation till boende? (info om ventilation, våtrum, felanmälan och andra regler? 
 

Sedan 2015 finns en innehållsrik hemsida finns på www.skanefastigheter.se (välj HYLLINGE Genvägen 2 i 
menyn). Där finns bla ordningsregler, tips om drift/underhåll, underhållsplan och allmän information (nyheter, 
pågående arbeten, planerade åtgärder etc).  
 
 

Buller 
 
1. Beskriv era rutiner för att förebygga och minimera bullerproblem 
 

Fastigheten har sedan 2015 genomgått och genomgår en renovering/standardhöjning av lägenheterna och i 
samband med detta har det gjorts och görs ständiga åtgärder för att förbättra bullerproblem. Nya ytterdörrar, nya 
fönster är några exempel. 
 



 
2. Vad finns i fastigheten som skulle kunna leda till bullerproblem (fläktar, hissar, garage, tvättstuga mfl)? Sker 
regelbunden kontroll av dessa för att minimera risk att de orsaker bullerproblem. 
 

Fastigheten saknar många vanligt förekommande bullerrisker såsom hiss, garage, gemensam tvättstuga etc. De två 
definierade bullerrisker är fläktar för frånluft (där vi dock valt Fresh Intellivent som har bra värden gällande dB), 
egen tvättmaskin/torktumlare och ljud från grannar, men då fastigheten är gedigen med stenväggar och där vi 
observerar ljudkänslighet mellan lägenheter tilläggs isolerar vi med brandsäkert dubbelgips och mineralull. 
 
3. Har ni kunskap om de krav som gäller för buller? 
 

Vi har god kunskap i regelverket för buller. 
 
4. Har ni kontakt med en bullerkonsult för kontroll av ljudnivå? Om inte, vet ni hur ni går tillväga för att anlita 
någon? 
 

Ni vi har ingen kontakt. Det har idag inte förekommit några klagomål/synpunkter på buller, och om detta skulle 
inkomma så vidtager vi nödvändiga åtgärder med hjälp med nödvändig expertis för att komma tillrätta med 
klagomålen. 
 
 

Ventilation 
 
1. Beskriv era rutiner för drift och underhåll av ventilationen 
 

Som tilluft används friskluftsventiler i varje rum med yttervägg. Dessa tillsammans med frånluftsventilerna 
(företrädesvis Fresh Intellivent) så finns dessa med på checklista för underhåll. Funktionskontroll ingår i 
underhållet. 
 
2. Vad har fastigheten för typ av ventilationssystem 
 

Som tilluft finns tilluftsdon i varje rum med yttervägg (=de flesta rum i fastigheten). Tilluftsdonen är försett med 
filter och luftmängden som släpps in går att individuellt styra/anpassa. Som frånluftsdon används främst Fresh 
Intellivent, med automatisk fuktstyrning och möjlig att ställa in individuellt (effekt, tid). Sedan finns självdrag i 
fastigheten samt öppningsbara fönster med luftningsfunktion. 
 
3. Har ni kunskap om vilka regler som gäller för ventilation? 
 

Vi har själva viss kunskap och har anlitat expertis för val av tilluftsventiler etc.  
 
4. Har OVK gjorts för fastigheten? När? 
 

Enligt förra ägaren har OVK utförts 2013. Vi väntar fortfarande på protokollet. Vi har egen OVK inplanerad 
(enligt Underhållsplanen) 2018/2019. 
 
 

Inomhustemperatur 
 
1. Vilket uppvärmningssystem finns i fastigheten? 
 

NIBE Värmepumpar (luft-vatten) finns ganska nyligen installerad och har rejäl kapacitetDet finns även en 
oljepanna som går in vid extremt låga vattentemperaturer. 
 
2. Beskriv era rutiner för kontroll av inomhustemperatur? 
 

Mätning av framledningstemperatur till radiatorerna görs under den kallare perioden december tom mars. 
Mätningar utföres av Förvaltning och görs en gång i veckan (företrädesvis på tisdagar). Onormala avvikelser 
rapporteras. 
 
3. Hur sker mätningar av inomhustemperaturen och vem ansvarar för mätningarna? 
 

Vid återkommande problem med inomhustemperatur kommer mätningar att ske och utföras av Förvaltning. 
 
4. Har ni kunskap om vilka regler som gäller för inomhustemperatur? 
 

Det finns erforderlig kunskap och baseras på de rekommendationer som ställs. Som källa för denna kunskap 
används Folkhälsomyndighetens hemsida. Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 
2014:17) är att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, 
eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument. 



 

Vattentemperatur 
 
1. Beskriv era rutiner för kontroll av varmvatten och undercentralen? 
 

Vattentemperaturen i varmvattencentralen kontrolleras med jämna mellanrum.  
 
2. Vilken typ av uppvärmningssystem har ni (vvc eller öppet)? 
 

Det finns dels en varmvattencentral genom NIBE samt separat varmvattenberedare. Varmvattencentralen skall 
senast halvårsskiftet 2018 att separeras från uppvärmningssystemet för fastigheten, i syfte att åstadkomma en stabil 
inomhusmiljö samt säkerställa god tillgång till varmvatten. Då fastigheten haft problem med ”överbefolkade 
lägenheter” (dvs det har bott fler personer i lägenheten än de rekommendationer som finns) så har information 
om dessa regler framförts till Hyresgäster och skall sedan 1 januari 2017 vara inskrivit i hyreskontraktet. 
Anledningen till att normera måste följas är att inomhusklimatet sätts på spel, när det blir för många personer i 
lägenheter, vilket visar sig med dålig tillgång på varmvatten, fuktig inomhusmiljö (kondensbildning/påväxt). 
 
3. Har ni kunskap om vilka regler som gäller för vattentemperatur? 
 

Det kommer finns erforderlig kunskap. Den kunskap som finns är den som finns att tillgå på nätet bla på 
www.omboende.se 
 
 

Radon 
 
1. Beskriv era rutiner för radon 
 

Finns idag inga rutiner. Dock visade överlåtelsebesiktningen ingen förekomst av blåbetong. 
 
2. Har radonmätningar genomförts? Om ja, när? 
 

Nej, inga formella mätningar. Endast okulär besiktning i samband med överlåtelse. 
 
3. Om mätning inte har genomförts, när byggdes fastigheten? Finns blåbetong i konstruktionen? 
 

Fastigheten byggdes runt 1910 (troligtvis tidigare). Ingen förekomst av blåbetong har observerats. 
 
 

Fukt 
 
1. Beskriv era rutiner för att motverka och förebygga fuktskador 
 

I takt med att lägenheterna genomgår renovering, så vidtages alla lämpliga åtgärder för att undvika fuktskador. I 
och med den halvårsvisa besiktningen enligt kommande Underhållsplan, så kommer fuktproblem att upptäckas i 
tid och åtgärder kunna vidtagas. En stor del av den fuktproblematik som funnits i fastigheten har åtgärdats. Bla har 
duschkabiner installerats samt golvvärme lagts in på några ställen. 
 
2. Har ni beredskap för akuta vattenskador? 
 

Det har varit dåligt med beredskap men bra med engagemang och problemlösning kring de översvämningar som 
funnits. Genom att anlita SkåneFastigheter med fastighetsskötsel och den Underhållsplan som kommer att tas 
fram så kommer erforderlig beredskap att finnas. Idag finns etablerade kontakter med spolbil, VVS-firma som alla 
är lokala företag med hög beredskap. 
 
3. Har ni någon långsiktig planering för att motverka fuktskador, badrumsrenovering 
 

Japp, det finns på helårsplanering på hemsidan som visar kommande åtgärder i fastigheten. Prioritering ligger på 
att åtgärderna skall täcka de största riskområdena; ventilation, fuktskador, stopp i avloppet samt en behaglig och 
väl fungerande boendemiljö för hyresgästerna. Relining av avloppet har påbörjats samt i något fall utbyte till nya 
kopparrör och avloppsrör. 
 
 

Köldmedia 
 
1. Har ni aggregat med köldmedia? Om ja, beskriv era rutiner för rapportering till miljökontoret. 
 

Det finns inga förekommande aggregat med köldmedia. 



PCB 
 
1. Beskriv era rutiner för PCB? 
 

Finns fn inga rutiner.  
 
2. Har ni kunskap om vilka regler som gäller för PCB? 
 

Nej. Kommer att finnas vid behov. 
 
3. Vem ansvarar för inventering och sanering av PCB? 
 

Kommer att finnas med i underhållsplanen. 
 
4. När är fastigheten byggd? 
 

Fastigheten byggdes runt 1910 (troligtvis tidigare). 
 
5. Har PCB-inventering eller sanering genomförts? Om ja, när och var? 
 

Nej. 
 
 

Skadedjur 
 
1. Beskriv era rutiner för att förebygga skadedjur 
 

Okulära besiktningar i källaren och runt fastighet görs löpande av Förvaltningen. 
 
2. Har ni något avtal med en skadedjursfirma eller försäkring som täcker skadedjursbekämpning? 
 

Avtal med Anticimex kommer att tecknas. Hyresgäster är informerade och har direktnummer till Anticimex samt 
instruktioner om hur anmälan görs, så att snabb bekämpning kan ske. 
 
 

Avfall 
 
1. Beskriv era rutiner för avfallshantering 
 

Avfallshantering sköts via NSR. 
 
2. Har ni soprum eller sopkärl utomhus? 
 

Sopkärl utomhus. Under hösten 2016 så har en Miljöstation upprättats, efter klagomål från grannar och för att 
kunna erbjuda en sund sophantering. 
 
3. Finns fungerande källsortering? Om ja, vilka fraktioner sorteras? 
 

Nej. Trots åtskilliga åtgärder vidtagna, otalig utsänd information finns brister i källsorteringen. 
 
4. Vilka städrutiner finns gällande avfallshanteringe (i soprum eller liknande)? 
 

Finns inget soprum. 
 
5. Hur ofta sker tömning av avfall? 
 

Två gånger i veckan (tisdagar och fredagar). 
 
6. Hur informerar ni de boende om avfallshanteringen i fastigheten? 
 

Via hemsidan. Och via utskick till Hyresgästerna. Finns även ett informationsblad att tillgå. 
 
 

Resurshållning & Energi 
 
1. Beskriv ert arbete med att hushålla med energi för drift och uppvärmning? 
 

• Varje lägenhet har egen elmätare för att skapa medvetenhet kring energiförbrukning. 
• För ökad medvetenhet så ligger elen utanför hyran och betalas enligt förbrukning per lägenhet. 



• Nya fönster är insatta i stora delar av fastigheten. Under kommande år så kommer samtliga fönster att 
vara utbytta, mot energisnåla, underhållsfria PVC-fönster. 

 
2. Vem ansvarar för energifrågor i fastigheten? 
 

Fastighetsägaren. 
 
3. Ger ni ut information om energihushållning till de boende? 
 

Vid hemsidan och utskick till Hyresgäster finns tips och råd kring energiförbrukning. 
 
4. Följer ni upp hur mycket energi som förbrukas (per lägenhet eller per kvm)? 
 

Ja, det finns en undermätare per lägenhet eftersom varje hyresgäst svarar själv för kostnaden av deras 
elförbrukning. 
 
5. Har ni några framtida energihushållningsåtgärder planerade (ex fasadrenovering, tilläggsisolering av 
vindbjälkslag, renovering/utbyte av fönster, snålspolande duschmunstycke)? 
 

• Slutförande av fönsterbyte kommer att ske senast 2020. 
• Snålspolande munstycke för att minska vattenförbrukningen kommer att installeras senast halvårsskiftet 

2018. 
 
6. Är fastigheten energideklarerad? 
 

Nej. 
 
 

Övrigt 
 
Avloppssystem 
Vid förvärvet av fastigheten uppgavs att fastigheten var ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Efter 
återkommande stopp i avloppet så upptäcktes att avloppet går genom en gammal trekammarbrunn och sedan ut i 
ett rör som sedan ansluter till kommunalt avlopp. I röret efter trekammarbrunnen fanns ett stopp som nu är 
åtgärdat. Trekammarbrunnarna kommer på sikt att grävas upp och avloppsrör sättas in så att det blir kopplat som 
det sig bör (/borde vara enligt uppgift från förra fastighetsägaren). 
 
Boendemiljö 
Investeringar har under 2014 gjorts för att även förbättra boendes yttre miljö. Nya portar, portkod för ökad 
säkerhet, belysning av bakgården, gemensamt förråd (upprustning påbörjas 2017/2018). Gården på baksidan är 
numera omgiven av staket för att kunna vara bilfri miljö då det finns många barn i fastigheten. 
 
Gruvvatten 
Gruvvatten som tränger upp i hörnan mot lekplatsen medverkar fastighetsägaren gärna till att finna en lösning på.  
 
Brandsäkerhet 
Fastigheten kommer under 2018/2019 att utrustas med brandsläckare på varje våningsplan samt brandvarnare. 


