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     Datum 2020-03-13 
 
Okulärbesiktning Fastigheten, Hunneberg 1:7 
 
Fastigheten består av två byggnader: 
 
Hus 1 ”Spiskupan” har caféverksamhet. 
Hus 2, ”Naturförskolan” har informations/samlingslokal och naturförskola. 
 
Anledningen till okulärbesiktning är att bedöma tillståndet på fastigheten inför 
övertagande av fastigheten. 
 
Besiktningen har utförts till stor del som en okulärbesiktning av byggnadsstomme. 
VVs anläggning samt centraler, ledningar och apparater. Den gör inte anspråk på att 
vara fullständig eftersom det kan finnas brister som inte är synliga eller åtkomliga. 
 
Följande brister noterades: 
 
Allmänt 
På fastigheten står det ett serviskabelskåp med fyra mätare. Det framgår inte vilka 
fastighetsdelar dessa mätare betjänar. Huvudledningsschema saknas.  
 
I hus 1 är stolpbelysning för väg ansluten. Då belysningen även betjänar 
angränsande fastighet bör denna del kopplas bort. 
 
Befintlig VA anläggning är uttjänt och bör bytas ut till ett miljöeffektivt system. Se 
bifogad utredning utförd av Sveaskog AB inför anslutning till kommunalt ledningsnät.  
 
Givetvis kommer Fastighets AB Vänersborg att utreda alternativa lösningar. 
 
Hus 1 
Huvudcentral El är placerad så att den endast är åtkomlig via en taklucka och har 
inget betjäningsutrymme, bör bytas ut i sin helhet.  
 
Ytskikt i kök är uttjänt och uppfyller ej dagens krav på tillagningskök bör bytas ut inom 
en två årsperiod. 
 
Utvändiga sockel för grunden har mindre sprickor orsakade av frostskador bör ses 
över så vatten ej tränger in och orsakar ytterligare frostskador. 
 
Ventilationen fungerar tillfredställande och uppfyller dagens krav. 
 
Vatten och avlopp är utbytt i byggnaden och uppfyller dagens krav. 
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Hus 2 
Enkel byggnad för undervisning/samlingslokal som fungerar tillfredsställande som 
verksamheten bedrivs idag. 
Ett av önskemålen som verksamhetsledare naturförskolan har, är att ändra 
byggnadens logistik för effektivare utnyttjade av lokalen. Denna önskan bedöms ej i 
denna okulärbesiktning utan får utredas tillsammans med naturförskolan. 
 
Uppskattade nu kända underhållskostnader efter okulärbesiktning 
 
Sveaskog AB kalkyl, anslutning till kommunalt ledningsnät. 
Kalkylerad kostnad.      7 310 kkr. 
      
Nytt förslag bör utredas tillsammans med Gatuenheten VBG Kommun. 
Översiktlig bedömd kostnad    5 600 kkr. 
 
Alternativt VA 
Utbyte av nuvarande VA system till likvärdig anläggning med infiltration. 100 kkr. 
 
Utbyte av eftersatt ytskikt i nuvarande kök Hus 1.   500 kkr. 
 
Lagning av sprickor i grundsockel.    15 kkr. 
 
Utvändiga elarbeten     50 kkr. 
 
Uppskattade nu kända kostnader eftersatt underhåll  665 kkr. 
 
Projektkostnad ”Sveaskog” som delas av verksamheter  7 310 kkr. 
 
 
Utredning sammanställt av: 
 
Bengt-Åke Andersson, VD 
Fastighets AB Vänersborg 
 
 
 


