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Att bo i ett eget hus är mångas dröm. Att få fuktskador i huset är kanske mångas mardröm.  
Som tur är går det att göra mycket själv för att undvika skador och kunna njuta fullt ut av huslivet. 
Framgångsreceptet är att du skaffar dig kunskap om just ditt hus och samtidigt investerar lite tid på 
att kontinuerligt rå om huset.

I den här rapporten har vi tittat närmare på skador på fasaden, den del av huset som tillsammans 
med taket utgör husets så kallade regnkappa. Och det passar bra att se över och ta hand om fasaden 
under sommaren. För behöver man exempelvis måla om så ska det inte vara kallt och fuktigt ute. 
Jag vet att många nog tycker att det finns roligare saker att göra än att arbeta med huset under 
sommaren. Men det jag kan säga som en uppmuntran är att det på lång sikt blir mer tid för roliga 
aktiviteter om man lägger den där extra tiden på att underhålla fasaden på sommaren. För fångar 
man problemen tidigt blir det både mindre jobb och man slipper de stora skadorna som ofta leder 
till dyra kostnader. 

Vi på Anticimex ser tydligt att många inte gör det underhåll av fasaden som behövs. 44 procent av 
de 32 849 fasader som våra tekniker besiktigade under 2020 hade skador eller risk för skador som 
behövde åtgärdas. Det handlar exempelvis om rötskador i panelen, stora sprickor på en putsad fasad 
eller spruckna tegelstenar. Dessa skador gör att fasaden kan släppa in fukt. På sikt innebär det att  
mögel- och rötskador kan utvecklas i väggen och i stommen. 

Att skador uppstår på fasaden är oundvikligt. Den utsätts för regn, fukt och smuts. Och med tiden 
slits alla typer av fasader, oberoende av om de är byggda av trä, puts, tegel eller andra material. Det är 
därför viktigt att inspektera sin fasad varje år och åtgärda skadorna direkt. Med den här rapporten vill 
vi hjälpa dig på vägen med hur du ska göra.  

Trevlig läsning!

Johanna Lindström
Expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex

Ta hand om din fasad i sommar
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Närmare hälften av husfasaderna i Sverige 
behöver repareras

Att ta hand om fasaden på sitt hus är nödvändigt för att skydda 
väggar och stomme mot fukt, röta och mögel. Ändå visar ny statistik 
från Anticimex att många brister i fasadunderhållet – 44 procent av 
husfasaderna som Anticimex besiktigade under 2020 har skador eller 
riskerar att drabbas av skador. De vanligaste bristerna är färgsläpp, 
torrsprickor, sprickor och rötskador. Sommaren är den bästa tiden att 
se över sin fasad och husägare kan göra mycket själva för att undvika 
omfattande skador och dyra reparationer. 

Anticimex har analyserat sin statistik från alla besiktningar av fasader på småhus som gjorts 
inför en försäljning av huset under 2020. Totalt har 32 839 fasader besiktigats i hela landet 
av Anticimex besiktningstekniker vid 24 928 överlåtelsebesiktningar. En fastighet kan ha 
flera hus, vilket gör att det är fler fasader än antal överlåtelsebesiktningar. 
 
Resultatet av analysen visar tydligt att underhållsbehovet av husfasaderna är stort i hela 
landet. Och underhållet är viktigt för att förhindra stora och kostsamma fuktskador i väggen 
och stommen. 9 procent av fasaderna har skador som behöver åtgärdas omgående, såsom 
rötskador i panelen eller stora sprickor på en putsad fasad. Ytterligare 35 procent har en 
identifierad risk för att skadas inom kort. Det kan handla om att färgen på en träfasad 
flagnar eller att en putsad fasad har mindre sprickor som behöver tätas. Sammantaget 
behöver 44 procent av fasaderna renovering och underhåll.

Antal undersökta fasader: 32 839
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44% av fasaderna behöver underhåll

Skadade fasader              Risk för skada     

9% 35%
Fasader utan skada

Besiktningstidpunkt
Antal besiktningar 
Besiktigade fasader

1 januari - 31 december 2020
24 928
32 839

       

Fakta om statistiken

*Totalt fanns det 32 900 fasader att besiktiga, men 61 av dessa fasader kunde inte besiktigas i sin helhet. 
Det berodde bland annat på mycket snö eller att det förekom växtlighet som dolde fasaden.

*

56%
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Fasaden är tillsammans med taket husets utvändiga fuktskydd som skyddar mot regn, blåst 
och fukt. Med tiden slits alla typer av fasader, oberoende av om de är byggda av trä, puts, 
tegel eller andra material. Då uppstår sprickor och otätheter som släpper igenom fukt, 
som i sin tur kan orsaka fukt- mögel- och rötskador i stommen och väggarna. Fukten kan 
även komma från läckande hängrännor, otäta fönster och andra genomföringar. Sprickor i 
fasaden kan även uppstå på grund av sättningar i huset, men det är mer ovanligt.

En annan orsak till skador i fasaden är mycket växtlighet, såsom buskar och klängväxter. 
Finns det sprickor i fasaden eller i sockeln kan vissa växter ta sig in genom materialet och 
orsaka fukt- och mögelskador. Växterna kan även orsaka märken på fasaden, men det 
innebär inte en direkt risk för fuktskador. 

En uppmärksammad orsak till fuktskador i ytterväggar är enstegstätade putsfasader, 
som började användas i Sverige på 1990-talet. För att få ett bra fuktskydd bör det bakom 
fasaden finnas en skyddande luftspalt som håller fukten borta från husets väggstomme.  
En enstegstätad fasad innebär att man putsar direkt på isoleringen utan den viktiga 
luftspalten. Detta byggsätt har dessvärre visat sig vara mycket känsligt för fukt. 
Uppskattningsvis drabbades 90 procent av de husen av fuktskador. Idag byggs inte hus med 
enstegstätade fasader. 
 
Alla typer av fasader behöver underhållas för att förhindra skador. Den största anledningen 
till skador är att husägarna inte gör det nödvändiga underhållet. Dessutom har fasaden 
en viss livslängd beroende på material och hur väl underhållet sköts. Efter cirka 30–40 år 
behöver fasadtäckningen vanligen bytas ut. Däremot kan livslängden på fasaden mycket väl 
fördubblas förutsatt att ett kontinuerligt underhåll upprätthålls.

Varför drabbas fasader av skador? 
Anticimex statistik visar att det är vanligast med träfasader (52%), följt av tegelfasader (8%) 
och putsade fasader (6%). Övriga material är främst plåt, eternitplattor och kalksandsten. 
Utöver det består en stor andel fasader av flera material blandat på olika delar av huset. 
Oberoende av vilken typ av fasad man har krävs underhåll.  
 
Träpaneler drabbas av sprickor och rötskador när färgen börjar flagna och om fasaden 
inte rengörs regelbundet. Ytlig smuts på träet kan kapsla in fukt, vilket gör att mögel och 
alger lättare fäster. Det är i stort sett lika vanligt med skador på träfasader som på putsade 
fasader, men fördelen med träfasaden är att skadorna i många fall är lättare att reparera. 

Fasader av puts är känsliga för fukt och skador kan vara svåra att upptäcka tidigt, eftersom 
det är vägglagren innanför putsen som drabbas. Det finns dock tecken att hålla utkik efter, 
som exempelvis missfärgningar, rinnmärken, sprickor och puts som har lossnat. Sköter man 
underhållet av putsen och reparerar skador snabbt så håller fasaden längre. Jämfört med 
en träfasad behöver en putsfasad inte målas om lika ofta. Likt alla andra typer av fasader 
behöver en putsfasad rengöras från smuts regelbundet för att öka fasadens livslängd.
 
Fasader av tegel står ofta emot fukt bra. Det finns dock risk för fuktskador om fasaden är 
trasig. Tegelstenar och fogar kan spricka och med sprickor uppstår risk för läckage av fukt. 
Det är inte teglet i sig som drabbats av fuktskadorna utan de bakomliggande vägglagren. 

Träfasader vanligast i Sverige 

52%

34%

8%

6%

Antal undersökta fasader: 32 839

Fasadtäckning - material

Träfasad, 52%

Tegelfasad, 8%

Putsfasad, 6%

Blandat/övrigt, 34%



Den vanligaste bristen som Anticimex besiktningstekniker observerat är att fasadpanelen 
behöver målas om eller kräver underhåll, följt av färgsläpp och torrsprickor. Det rör 
träfasader, som behöver målas ungefär vart tionde år för att färgskiktet och fuktskyddet 
ska vara intakt. Dessutom ska träfasader tvättas ungefär vart tredje år för att få bort bland 
annat smuts och algangrepp. Sprickor i en putsad fasad samt i en tegelfasad är också en 
vanlig skada.
 
På tredje plats finns rötskador i fasadpanelen, vilket är ett resultat av ett bristande 
underhåll. Den ruttna eller förmultnade plankan behöver bytas ut omgående för att undvika 
större fuktskador inne i väggen.
 
Övriga vanliga brister rör vattenutkastare och luftvärmepumpens utedel, där 
kondensvattnet orsakar frys- och fuktskador i omkringliggande byggnadsdelar. Om läckage 
av vatten eller smältvatten inte rinner bort från huset kan fuktskador uppstå.

Vanligaste bristerna på fasaderna

Antal undersökta fasader: 32 839

Typ av brister
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På bilden syns en träfasad som har drabbats av rötskadat trä. 
Rötskador har kommit till av att fukt trängt in genom otätheter i 
fasaden. Rötskador i fasaden kan leda till fuktrelaterade skador i 
husets bakomliggande konstruktion.
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På bilden syns en rostskadad tegelbalk ovanför ett fönster som  
ett resultat av fogsläpp vid rostsprängning. Fogsläpp på grund 
av rostsprängning innebär att armeringsjärnet ovanför fönstret 
börjar rosta och expanderar vilket leder till att fogen ”sprängs”. 

På bilden syns ett fönster med färgsläpp och otäta fönsterbleck 
där fukt riskerar att tränga in. 

Bilder på vanliga brister  
och skador

På bilden syns en putsad fasad med grova sprickor efter att 
huset har utsatts för tjälsättning.

På bilden syns en spricka i en egenmurad fasadhörna som 
kommit till av att tjälen, eller frusen mark, har påverkat husets 
grund. 



8

Mycket av det löpande underhållet av fasaden kan man göra själv. Man kan själv byta ut 
enstaka brädor om de är spruckna eller har fått röta, liksom täta sprickor i en putsfasad 
eller täta sprickor i murfogar på en tegelfasad. Även tvättning av alla typer av fasader 
och målning av träfasader kan man göra själv. Däremot, när större renoveringar krävs vid 
större skador på fasaden och när fasadtäckning behöver bytas helt så behöver man ofta ta 
professionell hjälp.  

Kostnaden för att åtgärda fuktskador i väggen och stommen beror på hur omfattande 
skadorna är. Har det gått långt och stora delar av väggarna är fuktskadade kan kostnaden bli 
upp till 300 000 kronor. I vissa fall kan kostnaden bli ännu högre. Ju tidigare man upptäcker 
skadorna, desto mindre renovering behövs. Och sköter man det löpande underhållet 
minskar risken för fuktskador avsevärt. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att kostnaden för att renovera fuktskador i väggen 
som uppkommit vid vattenläckage genom fasaden ofta inte omfattas av traditionella hem- 
och villaförsäkringar. Det är därför en god idé att teckna en tilläggsförsäkring som täcker 
fuktskador. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din fasad.

Vad kostar det att åtgärda  
skadorna på fasaden?

Förutom skador på fasaden så ingår det i fasadunderhållet att kontrollera dörrarnas och 
fönstrens anslutningar. Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara 
väl fastsatta på fasaden. Om de inte är täta eller lutar åt fel håll kan fukt ta sig in i fasaden. 
Och det är inte ovanligt med brister vid dörr- och fönsteranslutningarna.
 
Av alla husen Anticimex besiktigade under 2020 hade 11 procent skador och brister på 
minst en fönsteranslutning. Vanligaste anmärkningen var att fönsterblecken var otäta vid 
infästningen och att fönsterbleck saknades. Och 8 procent av huvudbyggnaderna hade en 
anmärkning på minst en dörranslutning. Bristerna där bestod av att tröskelbleck saknades 
och att plåtdetaljer inte var rätt monterade.  

Vanligt med brister vid fönster och dörrar

8%
11%
skadade fönster eller  
brist vid anslutning

dörrar med dokumenterat 
bristande anslutning 
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Det är tydligt att ju äldre huset är, desto högre är risken för skador. Men nya hus är inte 
utan risk. De äldsta husen byggda fram till och med 1920 är mest drabbade av skador - 15 
procent har en skada som behöver åtgärdas omgående och 43 procent har en risk för 
skada. Det kan jämföras med de nyaste husen byggda på 2000-talet där 4 procent har en 
skada och 27 procent en risk för skada på fasaden. 
 
Förklaringen kan vara att det är svårare att reparera en äldre fasad på ett korrekt sätt, då 
den är konstruerad med ett annat byggnadssätt. Sedan har många hunnit bo i huset, så 
risken för att underhållet har varit bristfälligt under perioder ökar. 

Äldre hus mer drabbade av skador

Antal undersökta fasader: 32 839

Andel skadade fasader - byggår
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Hur vanligt det är med skador på fasaden ser olika ut i olika delar av landet. En orsak till de 
regionala skillnaderna kan vara att husen är byggda med olika fasadmaterial i olika delar av 
landet. Även klimatet påverkar. En fuktigare utomhusmiljö med mycket blåst sliter mer på 
fasaden.  

Skadade fasader och risk för skador  
uppdelat per län

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Hela landet

 

538

1174

227

1469

2088

428

1575

1117

756

1964

3842

4101

1344

997

1162

1065

425

1016

5595

877

1050

32 839

Totalt antal  
fasader

Skadade fasader

               Antal 

260

902

94

926

1261

179

898

612

377

1284

1803

2035

934

577

651

591

251

705

2972

448

703

18 479

%

48%

76,8%

41%

63%

60%

42%

57%

55%

50%

65%

47%

50%

69%

58%

56%

55%

59%

69%

53%

51%

67%

56%

Fasader utan  
skada

Antal

214

242

92

450

638

222

609

384

339

628

1429

1730

332

339

445

423

156

252

1912

386

318

11 552

%

40%

20,6%

41%

31%

31%

52%

39%

34%

45%

32%

37%

42%

25%

34%

38%

40%

37%

25%

34%

44%

30%

35%

Fasader med risk 
för skador

Län

Antal

64

30

41

93

189

27

68

121

40

52

610

336

78

81

66

51

18

59

711

43

29

2 808

%

12%

2,6%

18%

6%

9%

6%

4%

11%

5%

3%

16%

8%

6%

8%

6%

5%

4%

6%

13%

5%

3%

9%



Så åtgärdar du skadorna:

 ¿ Om skadan upptäcks i ett tidigt skede kan det räcka med att byta ut en rötskadad bräda 
eller täta en begynnande sprickbildning i putsen. Om skadan upptäcks sent måste 
kanske hela fasaden bytas ut.  

 ¿ För att utreda skadans omfattning är det säkrast att anlita en besiktningsman för en 
fuktutredning.  

 ¿ Har du putsfasad, kontakta alltid en fackman för råd om hur du ska laga fasaden och följ 
putsleverantörens anvisningar. Anlita även en fackman för att ta reda på om fasaden är 
tät eller inte, det är svårt att avgöra själv. Undersök om väggen bakom är oskadd om du 
ska putsa om huset. Kontrollera att ingen fukt finns i sprickor eller hål innan du lägger 
på ny puts.

 

Så upptäcker och åtgärdar du skadorna 

Inspektera fasaden minst en gång per år 
Håll utkik efter missfärgningar, sprickor, hål och andra otätheter. Gör gärna en extra kontroll 
efter perioder med mycket regn eller hög luftfuktighet.

Sommaren är den bästa tiden att kontrollera fasaden 
Om du exempelvis planerar att måla om får det inte vara för kallt eller för fuktigt utomhus. 

Se över dina fönster och dörrar efter skador och otätheter 
Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara väl fastsatta på fasaden. 

Kontrollera stuprör och rensa hängrännor 
Stuprören ska vara hela och hängrännor bör rensas från löv och annat som kan förhindra 
avrinningen.

Ta bort växtlighet nära fasaden 
Buskar och klätterväxter kan skada både fasad och grund. Om det finns växter, glöm inte att 
kolla hur fasaden ser ut bakom buskar och klätterväxter när du gör din årliga inspektion.

Glöm inte att kontrollera vid genomföringar 
Exempelvis kan luftvärmepumpens utedel läcka kondensvatten och vattenutkastare läcka 
vatten. 

Reparera små skador  
Ett löpande underhåll gör att större skador kan undvikas. 

När du målar om behöver du veta vilken färgtyp du ska använda 
Hör med en fackman och följ anvisningarna. Det är även viktigt med ett noggrant 
underarbete inför målning.

Tvätta fasaden ungefär var tredje år för att få bort bland annat algangrepp 
Var noga att följa instruktionerna för din typ av fasad.

Tips för att förebygga och skydda fasaden
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Kontrollera fasaden en gång per år och håll utkik efter följande:

• En skada på en träfasad märks i ett tidigt skede genom färgsläpp, torrsprickor och 
otätheter.  

• Tidiga tecken på skador på putsade fasader är sprickor, fukt, missfärgningar och 
putssläpp.  

• På tegelfasader ska man titta efter fogsläpp och sprickor i fogarna. Fukt kommer in och 
orsakar frostsprängningar även i teglet som då spricker.



För mer information, besök
www.anticimex.se

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, 
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom 
förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi 
hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Anticimex hjälper husägare att ha koll på skador på fasaden  
och andra delar av huset med tjänsten Anticimex Trygghetsavtal. 

Anticimex Trygghetsavtal är en försäkringslösning som ger ett 
kompletterande skydd utöver din vanliga husförsäking. En del av det extra 
försäkringsskyddet gäller för vatten- och rötskador som uppkommit till 
följd av att vatten trängt in genom fasaden och dess anslutningar. Till fasad 
räknas även fönster och dörrar. Vid ersättning av skada lämnas också 
ersättning för reparation av den del som orsakat skadan. 

I Trygghetsavtalet ingår det bland annat att vi besiktigar ditt hus vart fjärde 
år för att du som husägare ska få kunskap om ditt hus och de eventuella 
underhållsbehov som finns. Dessutom får du tillgång till Anticimex app för 
husägare, där du kan ta del av tips och rekommendationer för att hålla koll 
på huset. Här hittar du även dokument kopplade till ditt hus, till exempel 
ditt besiktningsprotokoll. 

Läs mer om allt som ingår i Trygghetsavtalet  

Ladda ner appen direkt i App Store eller Google Play

http://www.anticimex.se
http://www.anticimex.se
https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/trygghetsavtal/
https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/trygghetsavtal/
https://apps.apple.com/se/app/anticimex/id1548981701
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.anticimex.consumer&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=apsis_TA_nyheter&utm_content=ladda_ner_fran_google_play
https://apps.apple.com/se/app/anticimex/id1548981701
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.anticimex.consumer&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=apsis_TA_nyheter&utm_content=ladda_ner_fran_google_play

