
FUKT- OCH MÖGELSKADOR I EN BYGGNAD KAN 
UPPSTÅ PÅ FLERA OLIKA SÄTT...
... exempelvis om fuktigt material byggs in i 
byggnaden, om vatten- och fuktläckage uppstår eller 
om ledningar läcker vatten. Förutom att dessa skador 
leder till stora materiella kostnader kan de leda till 
allergier, astma och andra sjukdomar.

UTREDNING AV INOMHUSMILJÖN
Att ha koll på inomhusmiljön är en bra investering 
för fastighetens värde. Upptäcker ni konstig lukt 
eller misstänker fukt, mögel eller svamp kan vår 
auktoriserade provtagare hjälpa till att utreda er 
inomusmiljö. Detta ger ett bra underlag för att 
åtgärda eventuella skador i tid och förhindra att de 
förvärras.

BÅDE LÄGENHETER OCH GEMENSAMMA 
UTRYMMEN
Enligt utredning av Boverket finns fuktskador i cirka 
tre av tio hem. Utredningen av inomhusmiljön utförs 
där det finns misstanke om skada oavsett om det är på 
vinden, i källaren, i enskilda lägenheter eller någon 
annanstans i fastigheten. Finns det fukt och mögel i 
en byggnad finns det också risk att hälsan påverkas 
negativt. Utredning kan även göras vid misstanke om 
äkta hussvamp. 

PROVTAGNING OCH PROTOKOLL 
Vid utredning kan luft-, material-, mögel- och 
svampprover behöva tas. Eventuella prover skickas 
till laboratorium för analys. Efter utförd besiktning 
utfärdas ett protokoll som också anger lämpligt 
åtgärdsförslag. Skulle skadan vara av mindre karaktär 
finns HSB Skånes ramavtalspartners till hands för att 
hjälpa till. Är skadan större kan ni vända er till våra 
projektledare på avdelningen för Bygg & Teknik.

UTREDNINGAR AVSEENDE:
q mögelpåväxt och svampar
q äkta hussvamp
q luktproblem
q fuktproblem 
q all inomhusmiljö, exempelvis lägenheter, vindar 
och källare

Tjänsten Utredning av inomhusmiljön ska inte beställas vid 
akut fuktskada så som exempelvis läckage då denna behöver 
omedelbar åtgärd. 

UTREDNING AV INOMHUSMILJÖ
SPECIALISTTJÄNSTHSB SKÅNE

DET LUKTAR LITE KONSTIGT 
OCH VAD ÄR DET DÄR PÅ 
VÄGGEN?
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RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
PETER KRISTOFFERSSON
peter.kristoffersson@hsb.se | 046-210 84 99
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