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L
agom till påsken i år fick familjen 
Rönnmar nycklarna till sin villa. 
Påskhelgen skulle användas till att 
måla och tapetsera före inflytt-
ningen. Men så blev det inte. Efter-
som en del villor i samma område 

hade haft problem med fukt i yttersyllarna, 
beslöt familjen att göra en extra besiktning. 

Yttersyllen visade sig mycket riktigt vara 
fuktskadad och man beslöt sig för att byta. Då 
upptäcktes den stora katastrofen - sandavjäm-
ningen som ska vara torr var genomsur. 

– Den var som en regnvåt sandlåda. Syllen 
under huset var så blöt att att det droppade på 
vissa ställen.. Påskhelgen blev lång och ångest-
fylld, det var svårt att få tag på folk eftersom alla 
var lediga, säger Mikael Rönnmar.

Trasig koppling
Efter helgen skickade försäkringsbolaget ut folk 
för att provborra och undersöka grunden. 

– De hoppades för vår skull att de skulle hitta 
en ersättningsbar skada, annars skulle vi få stå 
för hela kostnaden själva. 

Familjen Rönnmar var så glada åt sin nyin-
köpta villa. Men glädjen förbyttes i chock när 
det visade sig att huset var vattenskadat.
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RÅD OM VATTENSKADOR
från Mikael Rönnmar 

Var beredd på att kontakter med hantverkare tar tid. Många 
luncher har gått åt till olika möten. 

Titta runt och lås er inte till totalentreprenörens val av material.  
Stå på er, det kan spara tusenlappar.

Se till att vara rätt försäkrad. Den tidigare ägaren hade en tilläggsförsäkring 
som gjorde att kostnaden hade ett maxtak på 10 000 kronor, betydligt mindre än 
vad det annars skulle ha blivit. 

Håll löpande koll på vad som händer i ditt hus under renoveringen.

Begär en slutbesiktning, skriv upp alla fel och skavanker.
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Köpte vattenskadat hus

Sara och Mikael Rönnmar med 
Lisa och Lova  framför sitt  

vattenskadade hus i Bjärred.

Vattenskadan var så omfat-
tande att alla golv fick rivas 
upp och hela huset blev en 
stor sandlåda.

FÖRSÄKRING
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FÖRSÄKRING

Ledningarna provtrycktes och felet visade 
sig vara en trasig koppling mellan varmvatten-
beredaren och diskbänken. Kopplingen, som var 
dold i sanden, hade troligen läckt under många 
år. Alla golv på bottenvåningen togs bort och 
sanden blottlades. 

– Barnen blev jätteglada. De hade fått en stor 
sandlåda i hela huset!

Sanden togs bort. Innersyllarna var skadade 
men plattan torkade upp snabbt med hjälp av 
fläktar. Därefter kunde renoveringen påbörjas. 
Peab stod för totalentreprenad, utsedd av för-
säkringsbolaget Trygg Hansa. 

Oklar sluträkning
– Det jobbiga med totalentreprenad är att inte 
ha full kontroll på skeendet. Många hantverkare 
rotar i ditt hem och du vet inte vad sluträk-

ningen blir. Dessutom var det stressande med 
begränsat materialval. Vi kände oss låsta, säger 
Mikael Rönnmar. 

– Antingen fick vi acceptera deras bud på 
mellanskillnaden eller välja standardutförande 
som oftast inte passade vår smak. Vi ville ha 
badrummet kaklat, men avstod när vi fick höra 
hur mycket det skulle kosta oss.

Säljarens försäkringsbolag ersätter skadan till 
ursprungligt skick. Eftersom säljaren tecknat en 
tilläggsförsäkring, begränsades kostnaden till 
10 000 kronor. Alla extra ändringar som famil-
jen Rönnmar ville ha gjort fick de betala själva, 
både när det gällde el, arbete och material. Yttre 
syllbyte kostade familjen 75 000 kronor. 

Dessutom fick de vänta tre månader med att 
flytta in så den verkliga kostnaden för vatten-
skadan återstår att räkna ut. ö
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Se upp med det farliga vattnet
Vatten är betydligt farligare än eld, åtminstone när det gäller riskerna 
för din villa. Vattenskador är de vanligaste av alla villaskador.

A
llt vatten som leds 
in i huset kan vålla 
små och stora ska-
dor. Enligt Sveriges 

försäkringsförbund ersätts 
40 000 vattenskador per år, 
att jämföra med brandskador 
som bara uppgår till 9 000 
ersatta fall. Skador på grund 
av vattenläckor i kök och 
badrum står för 65 procent 
av alla läckageskador i villor. 
I badrum handlar det framfö-
rallt om läckage vid tätskikt i 
anslutning till golvbrunnen 
och i köket är det framför allt 
diskmaskiner och kopplingar 
som orsakar skador. 

– Villkoren för våtutrym-
men skiljer sig mellan försäk-
ringsbolagen. Flera av dem 
kräver numera att du själv 
ersätter ytskikt och arbetskost-
nader för detta. De har även 
börjat skriva in väggar och 
golv som en enhet vilket kan 
bli dyrt för villaägaren, säger 

Camilla Bratt på Konsumen-
ternas Försäkringsbyrå.

Stora variationer
Trots försäkring kostar vatten-
skadorna stora pengar för vil-
laägaren. Det är premier, själv-
riskbelopp och åldersavdrag 
som dessutom varierar mellan 
försäkringsbolagen. Åldersav-
drag betyder att ersättningen 
blir mindre ju äldre byggnatio-
nen/materialen är. 

Om du drabbas av skada och 
är missnöjd med ersättningen, 
läs noga igenom villkoren vid 
kontakt med försäkringsbo-
laget.

– Begär att de förklarar så 
att du förstår vad du har rätt 
till, var i villkoren det står och 
hur det ersätts, säger Camilla 
Bratt.

Dåligt 
underhåll
– Många som 
kontaktar oss tror 
att skador som orsakas 

av dåligt underhåll ersätts av 
försäkringsbolagen. Men så är 
det inte. 

– Regnar det in för att du 
byggt en veranda på ett icke 
fackmannamässigt sätt, om 
det läcker från ditt tak eller du 
får översväm-
ning på grund 
av dålig 
dränering får 
du stå för hela 
kostnaden själv.
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Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå som erbjuder  
kostnadsfri rådgivning. Försäkringsbyråns huvudmän är Konsumentverket,  

Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund. På deras hemsida  
www.konsumenternasforsakringsbyra.se kan du jämföra  

försäkringar från olika bolag. 

”	Begär	en	slut-
besiktning,	
skriv	upp	alla	
fel	och	ska-
vanker.”
mikael rönnmar 

ATT TÄNKA PÅ
• Se över dina försäkringar 

en gång per år.

• Jämför villkor och kost-
nader från flera olika 
försäkringsbolag. 

• Läs noga igenom nya 
villkor som tillkommer på 
din försäkring. 

• Försäkringsbolagen har 
ofta tilläggsförsäkringar 
som utökar ditt skydd.

• Se till att ändringar/till-
byggen som görs blir fack-
mannamässigt utförda.


