
   NÄRPES STAD 
 
   NÄRPIÖN KAUPUNKI 
 

FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING Returneras i samband med slutsyn Lov nr / Lupa nro 

BYGGNADSPLATS 
 
 
 
LOVSÖKANDE 

Fastighetsbeteckning 

Adress 

Namn Telefonnummer 

Vid nybyggnad, reparationsarbeten eller ändring av användningsändamål ska 
huvudprojekteraren/ specialprojekteraren/ ansvariga arbetsledaren/ arbetsledare för annat 
specialområde, sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de 
väsentliga tekniska kraven på fuktteknisk funktion. 

1. Höjdläge. Vid valet av byggnadens höjdläge samt utfärdandet av dränering, ska tas hänsyn till yt- och grundvattennivåerna 
samt översvämningsrisken på byggplatsen. 

 

Ansvarsperson Datum Underskrift 

2. Grundläggning. Grundläggningsmaterial samt motfyllnad som fungerar som dränerande skikt får ej innehålla organsiska 
ämnen. Kapillärbrytande skikt utfärdat enligt planering. 

 

Ansvarsperson Datum Underskrift 

3. Fuktkällor. Vattenånga, vatten, snö eller is från inre och yttre fuktkällor får inte ta sig in i konstruktioner så att det orsakar 
skada. Byggfukt och fukt som sporadiskt kommer in i konstruktionerna från utsidan eller insidan ska kunna ta sig ut utan att 
orsaka skada. 

 

Diffusionsspärr – Ångtät 
 

Ansvarsperson                                                    Datum                                              Underskrift 
 
 
Luftspalter – utfärdade så att de i sin helhet fungerar som strömningsrutt för 
luft 

 

Ansvarsperson                                                    Datum                                              Underskrift 

4. Lagring. Byggprodukter som lagras på byggplatsen och används i byggnaden ska vara lagrade på ett sådant vis att dess 
egenskaper ej försämras. När byggprodukter installeras ska de vara i lämpligt skick för den avsedda användningen. 

 

Ansvarsperson Datum Underskrift 

5. Torktider. Byggfukten i konstruktionerna har torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan täckas med ett 
materialskikt, en beläggning eller en konstruktion som fördröjer uttorkningen utan att orsaka skada. 

 

Ansvarsperson Datum Underskrift 

6. Installationer. Eventuella vattenläckage från ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer ska ledas till 
en synlig plats. 

 

Ansvarsperson Datum Underskrift 

 Helhetsansvarig för byggnadens fuktsäkerhet 
 Namn                                                                Datum                                        Underskrift 

Den helhetsansvariga skall ansvara att miljöministeriets Förordning av byggnaders fukttekniska funktion följs. 
 

 

http://www.ym.fi/download/noname/%7B397F0868-D333-43DD-AA9F-63DFA4A2A521%7D/132602
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