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BESIKTNING VID FLYTT 
 
Din lägenhet kommer att besiktigas innan du flyttar. ETC Bygg hör av sig till dig 
för att boka tid för besiktning respektive visning av lägenheten. Observera att du 
kan bli betalningsskyldig för skador som inte räknas som vanligt slitage. 
 
 
SÅ GÅR BESIKTNINGEN TILL 
Portvakt kontrollerar om något i lägenheten har gått sönder eller skadats. I 
protokollet står om det är något som du själv kan åtgärda. Portvakt anger också om 
det finns skador som anses vara större än vanligt slitage som du blir 
ersättningsskyldig för. 
Under besiktningen bedöms bland annat ytskikt som väggar, golv, luckor, dörrar 
och vitvaror.  
 
 
SKADOR SOM DU KAN BEHÖVA BETALA FÖR 

• Stora och många hål efter till exempel en bokhylla. 
• Porslin som är skadat, exempelvis toalettstol och handfat. 
• Hål i väggar, dörrar och golv. 
• Inrökta lägenheter där sanering krävs innan ny hyresgäst kan flytta in. 
• Fettfläckar på väggen bakom sängen som oftast beror på att sängen saknat 

huvudgavel. 
• Trasiga speglar eller fönsterrutor. 
• Inredning och originaldelar som tagits bort. 

 
 

VIKTIGT ATT VETA INFÖR BESIKTNINGEN 
• All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, badrumsskåp, köksskåp och 

hatthylla och så vidare) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. 
• Vid besiktningen får golv inte vara dolda av heltäckande mattor. 
• Brandvarnare tillhör lägenhetens utrustning och ska därför lämnas kvar när 

du flyttar.   
 
 
 
 



 

  
 
 ETC Bygg AB • Org.nummer: 559123-4934 • Box 4403 • 102 68 Stockholm 
  
 

 
 

INNAN DU FLYTTAR 
Innan du flyttar behöver du åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar. Om nya 
skador uppkommer efter besiktningen, eller om dolda skador framkommit, måste 
du meddela ETC Bygg. 
 
 
FLYTTSTÄDNING 
En noggrann flyttstädning är viktig för att nästa hyresgäst ska kunna flytta in i 
lägenheten utan ytterligare städning. OBS, om städningen inte blir godkänd kan du 
komma att debiteras för en ny städning. Alla utrymmen som tillhör lägenheten 
måste städas, inklusive balkong och förråd. Ta gärna hjälp av vår checklista för 
flyttstädning om du städar själv. Om du inte har tid att städa beställer du en 
flyttstädning av en städfirma..  
 
 
BRISTER I STÄDNING OCH DOLDA/NYA SKADOR SOM FRAMKOMMER  
Den nya hyresgästen får med sig besiktningsprotokollet och har åtta dagar på sig 
att meddela eventuella anmärkningar till ETC Bygg. Om brister i städningen eller 
nya/dolda skador framkommer gör portvakten en ombesiktning av lägenheten. 
Om det blir kostnader för undermålig städning eller för att det uppkommit nya 
skador dokumenterar portvakten det med foto, och sen skickas eventuell faktura till 
dig.   
 
 
VID LÄGENHETSBYTE 
Vid lägenhetsbyte tar ETC Bygg inte ansvar för städning och nya anmärkningar  
om ni väljer att byta lägenhet innan kontraktet börjar gälla. Det gäller också om du 
flyttar ut och gör en överenskommelse med den nya hyresgästen om tidigare 
inflyttning.    
 
  
TA MED DIG DINA SAKER  
När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, 
men också de saker som du förvarat i förråd och på balkong/uteplats. 
 
 
LÄMNA EVENTUELLA BRUKSANVISNINGAR 
Om du fått bruksanvisningar och/eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning 
lämnar du dessa i lägenheten till nästa hyresgäst.  
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