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Utlåtande av utredning 

Uppdragsbeskrivning 
-Inventering av farligt och miljöstörande avfall inför rivning av den gamla delen. 

 

Mätinstrument/tekniska hjälpmedel 
Fuktkvotsmätningar utförs med elektrisk resistansmätare Bollman H-DI-3.10. 

Relativ fuktighet och lufttemperatur uppmäts med mätinstrument typ Vaisala.  

För fotodokumentation används en digitalkamera. 

Vid fuktindikering används ytindikator typ Tramex, Hygrometer, Protimeter eller likvärdig. 

 

 

Bakgrund, erhållna upplysningar 
-Älvsbykommun planerar rivning av den gamla delen av skolan och vill säkerställa att material som 
miljöstörande   är identifierat innan den startar. 

-PCB inventering är utförd sedan tidigare, rapport finns hos beställare. 

 

 

Allmänt om asbest 
- Asbesten stor tid var mellan 50-75 talet, 1982 totalförbjöds asbest i Sverige. 

-Asbest kan förekommer i mängd byggmaterial tex. Eternitplattor (Takpannor, ventilationsrör, vattenrör, 
Pannrum, husfasad m.m) Sprutasbest (ventilation, balkar), Dörrar, golvmattor, svartlim, kakel, fix, shitt, färg, 
plast, väggplugg, fog, Bromsar, tätningsband, mm.  

-Namnet för en samling olika mineralfibrer som används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden 
är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och 
oorganiskt, egenskaper i byggmaterial såsom ljud- och värmeisolerande, lång livslängd, hög 
värmebeständighet,kemisk resistans, smidighet och hög hållfasthet. 

 

Byggnadsbeskrivning 
-2 planshus med källare  

-Grundlagd med grundsulor och gjutna golv i källarplan på mark. 

-Väggar av träregelstomme 

-Vindsbjälklag av trä med spånisolering. 

 

Undersökning 
-Huset har inspekterats okulärt rum för rum. Golv, väggar och tak är undersökta med hänseende på att 
identifiera material som innehåller miljöstörande material. 9 st prov är tagna av och skickade på asbests 
analys. Proven består av plastmattor/lim/spackel samt sättbruk, fog, sockelskiva samt tätninsmassa  
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Miljöstörande material 

Provtagning 
-Provtagning är utförd på golvmattor i rum 1003, 1007, 3010,3011 
dessa prov omfattar samtliga olika mattyper som finns i skolan. 
Proverna innehöll ingen asbest se bifogad analys. 
 
-Provtagning är utförd på kakel/fog och sättbruk samt klinker/fog och 
sättbruk i rum 3007 samt 2001, dessa representerar samtliga ställen 
som har kakel och klinker. 

Proverna innehöll ingen asbest se bifogad analys. 

 
-Provtagning är utförd på sockelskiva utanför hissschakt. 

Provet innehöll ingen asbest se bifogad analys. 

 

-Provtagning är utförd på rörisolering (böjar) i rum 1003. Totalt 
noterades 13st böjar av samma typ samtliga i källarplanet. 

Provet innehöll asbest se bifogad analys. 

 

Elektronikskrot 
Elektroniksskrot är klassat som farligt avfall och ska enligt lag sorteras 
för återvinning.  
 
-Elcentraler/säkringscentral, elmätare, styrutrustningar mm finns i 
byggnaden. 
-Brandlarm med däckare finns i samtliga utrymmen  
 
 

Oljetank 
Oljetank finns i tankrum i anslutning till pannrum, mindre mängd 
brännolja finns kvar i tanken. Denna måste tömmas/saneras och 
monteras ut. 
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Pannrum 
Två stycken oljepannor finns i pannrummet, i dessa finns tätningar 
mm som troligen innehåller asbests. I pannrummet verkar all 
rörisolering vara utbytt. Till pannrummet finns även en branddörr av 
stål, troligen innehåller även denna asbest.  
 

 
 
 

Ventilation 
Ventilationsanläggningen är placerad i källarplan. Ingen undersökning 
utförd invändigt i anläggning. Prov på synlig tätmassa är skickat på 
analys. Ingen förekomst av asbest noterades i den dock inte uteslutet 
att det kan finnas förekomst. 
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Hissrum 
I maskinrum för hiss finns hydraulmotor samt tank för hydraulolja som 
måste tas om hand. 

  

 

 

Lysrör/armaturer 
Lysrören innehåller kvicksilver. PCB kan även förekomma i 
kondensatorer. 
-Antalet lysrörsarmaturer uppgår i byggnaden till totalt 115 stycken av 
större modell där i huvudsak 2 lysrör är monterade i varje armatur 
totalt 225 lysrör. I övrigt finns punktbelysningar med blandade lampor. 
 
 

Övrigt Byggmaterial 
-Övrigt byggmaterial trä, plåt, mineralull, golvmattor mm sorteras 
enligt avfallsanläggningens anvisningar.  
 
   

Fristående förråd 
Konstruktion: Huvuddel av förrådet har betonggolv samt murade och 
putsade väggar. Utbyggt förråd har träregelstomme. 
-Inget miljöfarligt avfall kunde identifieras i byggnaden. 
 
 

 

Bilaga  

Provsvar Asbestanalys ”EUSEUP-00076836_Korsträskskola_01” 

 

Med vänlig hälsning 

Anticimex Piteå     

 

Joel Dahl 

Tel 070-681 72 50 

Joel.dahl@anticimex.se 
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Villkor 
 
§ 1 AVTALETS OMFATTNING 
Avtalet omfattar de byggnader och lokaler som angivits i 
orderbekräftelsen. 
 
§ 2 UPPDRAGET 
Avtalet avser det Uppdrag i art och omfattning som angivits i 
orderbekräftelsen. Träffar parterna överenskommelse på plats om 
utvidgning, inskränkning eller annan ändring av Uppdragets 
omfattning så är sådan överenskommelse giltig. 
 
§ 3 AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE 
Avtalet gäller från angiven begynnelsedag eller om sådan inte 
angivits från avtalets undertecknande. 
 

§ 4 ANTICIMEX ÅTAGANDEN 

4.1 Anticimex åtar sig att utföra det uppdrag, såsom det specificerats 
i orderbekräftelsen och/eller som överenskommits på plats. 
4.2 Uppdraget utförs av Anticimex tekniker för byggnadsmiljö. 
 
§ 5 TILLTRÄDE TILL LOKALER 
5.1 Kunden är skyldig att tillse att Anticimex får tillträde till alla 
utrymmen i byggnaden som behövs för att uppdraget skall kunna 
fullföljas. 
5.2 Godkända stegar, även omfattande så kallad skylift, skall vid 
behov finnas på plats förutsatt att inte annat avtalats. 
 

§ 6 SAMARBETE 
6.1 Avtalet bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan Anticimex 
och Kunden för att Uppdraget skall kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt. 
6.2 Kunden är skyldig att tillhandahålla Anticimex uppgifter om 
byggnaden och andra upplysningar som kan vara av betydelse för 
uppdragets utförande. 
6.3 Kunden skall efterfölja de instruktioner och råd samt åtgärdsförslag, 
som meddelas av Anticimex inför uppdragets utförande. 
 
§ 7 RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 
7.1 Anticimex ansvarar för att rapporter, åtgärdsförslag, m.m. 
dokumenteras och arkiveras. Sådan dokumentation är Anticimex 
egendom. 
7.2 Anticimex skall förse Kunden en rapport över Uppdraget. Till 
samtlig erhållen dokumentation förvärvar Kunden nyttjanderätt för 
eget bruk. 
 
§ 8 BETALNINGSVILLKOR OCH FÖLJDER AV 
OGENOMFÖRBART UPPDRAG ELLER AVBOKNING 

8.1 Lämnad prisoffert gäller i 30 dagar. 
Priset gäller inklusive resekostnader och, när Kunden är privatperson, 
mervärdesskatt. Fakturering sker i samband med att Anticimex 
lämnar sin rapport över uppdraget och betalning skall erläggas 
inom 15 dagar från fakturadatum. 
8.2 Träffar parterna överenskommelse på plats om utvidgning av 
uppdraget så debiterar Anticimex tillkommande arbetstid enligt 
gällande tariff förutsatt att inte parterna kommit överens om annat 
pris. Inskränks uppdraget genom ny överenskommelse har kunden 
rätt till prisavdrag i motsvarande mån. 
8.3 Kan arbetet inte utföras på avtalad tid därför att Anticimex inte 
får tillgång till byggnaden äger Anticimex rätt att debitera resekostnader, 
tidsförlust och administrativa kostnader enligt av Anticimex 
fastställd prislista. 
8.4 Kan endast del av arbetet utföras därför att Anticimex inte får 
tillgång till delar av byggnaden, såsom enskilda lägenheter eller 
lokaler, kommer dessa inte att omfattas av besiktningsprotokollet. 
Kompletterande besiktning av dessa delar kan beställas som 
särskilt uppdrag och faktureras särskilt. 
8.5 Avbokas uppdraget inom 48 timmar före avtalad tid äger 
Anticimex rätt att debitera avbokningsavgift för förlorad intäkt och 
administrativa kostnader enligt av Anticimex fastställd prislista. 
 

§ 9 ANSVARSBEGRÄNSNING 
9.1 Anticimex svarar enligt skadeståndsrättsliga regler för skada 
som vållats genom försummelse av Anticimex personal vid utförandet 
av uppdraget. 
9.2 Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till 15 
basbelopp per skadetillfälle. Anticimex friskriver sig vidare för 
samtliga skador understigande 20 % av prisbasbeloppet. 
9.3 Anticimex tar inget ansvar för andra delar av byggnaden än de 
faktiskt besiktigade och/eller för annat Uppdrag än det faktiskt 
utförda. Anticimex tar således endast ansvar för de punkter som 
upptas i protokollet efter utförandet av uppdraget. Vill Kunden göra 
gällande att det överenskomna uppdraget var mer omfattande än 
som framgår av protokollet så skall Kunden begära ändring av 
protokollet snarast efter att det erhållits. 
 

§ 10 REKLAMATION 
10.1 Om Kunden är missnöjd med Anticimex utförande av uppdraget 
eller i övrigt vill framställa anmärkning mot Anticimex skall 
Kunden underrätta Anticimex genom reklamation snarast möjligt 
efter det att Kunden märkt eller bort märka felet. 
10.2 Reklamation skall ske senast inom tre månader från det att 
den reklamerade tjänsten har vidtagits, eller om Kunden är privatperson 
senast inom två år. 
10.3 Försummas dessa reklamationsfrister får Kunden inte göra 
gällande eventuella fel. 
 
§ 11 BEFRIELSEGRUNDER 
Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet hindras 
eller väsentligen försvåras av omständigheter som Anticimex inte 
råder över och inte heller har kunnat förutse såsom krig, mobilisering, 
uppror, beslag, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, 
allmän varuknapphet eller inskränkningar i fråga om drivkraft, 
störningar på arbetsmarknaden, myndighetshinder, exceptionella 
väderförhållanden eller andra omständigheter utanför Anticimex 
kontroll är Anticimex inte skyldigt att utföra sina åtaganden så 
länge hindret eller svårigheterna varar och inom skälig tid härefter. 
Består hindret eller svårigheterna alltjämt efter sex månader, har 
Kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 
 
§ 12 HÄVNING AV AVTALET 
12.1 Betalas priset för sent, eller medverkar Kunden inte till tjänstens 
utförande, eller annars inte fullgör sina åtaganden mot Anticimex, 
har Anticimex rätt att häva avtalet. 
12.2 Om Anticimex häver avtalet är Kunden skyldig att betala för 
tjänsten som om Kunden avbokat tjänsten den dag hävningen 
skedde. 
 
§ 13 MARKNADSFÖRING OCH NYTTJANDE AV 
INFORMATION 
13.1 Anticimex för kundregister över sina kunder och över kundobjekt. 
Uppgifterna i Anticimex kundregister får användas i såväl 
Anticimex egen som andras marknadsföring. 
13.2 Anticimex äger vidare såväl nyttja informationen i kundregistret 
för egen bearbetning, som att lämna ut densamma till tredje 
man under förutsättning att det sker i anslutning till Anticimex 
verksamhetsområden försäkrings -, boende- eller byggsektorn. 
13.3 Syftet med Anticimex behandling av personuppgifter enligt 
ovan är egen bearbetning, statistik och marknadsföring samt 
samarbetspartners bearbetning, statistik och marknadsföring inom 
försäkrings -, boende- och byggsektorerna. 
13.4 Kunden äger rätt att i enlighet med gällande lag få besked om 
de personuppgifter som rör denne. Om Kunden antar att informationen 
inte är korrekt eller fullständig bör Kunden utan dröjsmål 
kontakta Anticimex. Information som då visar sig vara inkorrekt 
eller ofullständig kommer omgående att justeras. 
 
§ 14 TVISTER 
Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk domstol 
i enlighet med svensk rätt. 

 


