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ÄGARE/FASTIGHETSMÄKLAREFAKTA

Baltzar Von Platens Gata 6, 5 tr, 11242 Stockholm 
Kungsholmen 
4, varav sovrum 
114 kvm / 
6 262 kr/månad 
1931 
13 795 000 kr

ADRESS 
OMRÅDE 
ANTAL RUM 
BOAREA/BIAREA 
AVGIFT 
BYGGÅR 
UTGÅNGSPRIS

Bostaden är välplanerad och erbjuder inbjudande och luftiga ytor, tidstypiska detaljer och smakfulla 
färgval. Ni möts av en välkomnande entréhall med öppen spis och vacker fiskbensparkett på golv. 
Vidare in i vardagsrummet finns tidstypiska detaljer med elementskydd i original, luftig takhöjd om 
2,9 meter. I fil till vardagsrummet ligger matsalen som kan nyttjas som ett sovrum om så önskas. 
Det funktionella köket förser er med bra förvaringsmöjligheter och generösa arbetsytor. De båda 

sovrummen erbjuder gott om plats för dubbelsäng samt har gott om förvaring i garderober. 

Välkommen till ditt nya hem!

VACKER 4:A I GAVELLÄGE 
MED SJÖUTSIKT OCH 

BALKONG MED KVÄLLSSOL!
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Rum för rum

BOSTADEN I KORTHET
Entré och inre hall:
Välkomnande entré med garderob och gott om 
avhängningsyta för ytterkläder och skor. På golvet vid 
entrén ligger ett grått stengolv. Härifrån kommer vi vidare 
in till den stora inre hallen, ett majestätiskt rum med 
pampig takhöjd och härlig karaktär! Rummet bjuder på 
vackra originaldetaljer såsom höga golvsocklar, vacker 
fiskbensparkett samt en öppen spis. I taket hittar vi infällda 
spotlights som lyser upp rummets vitmålade väggar. 

Tvättstuga:
Tvättstuga med angränsande förvaringshall. Här finns en 
stor tvättmaskin och torktumlare med praktisk bänkyta 
ovan och hyllplan. Du kan med fördel använda dig av 
förvaringshallen till torkning av din tvätt eller bygga om 
den till en walk-in-closet. På golvet ligger ett grått stengolv 
och väggarna är målade i en vit kulör.

Badrum 1:
Stort badrum som är utrustat med en rejäl dusch med 
glasvägg, badrumskommod med spegelskåp ovan, wc och 
handdukstork. Nedtill ligger en grå klinker med inbyggd 
golvvärme och väggarna är kaklade i grått. I taket finns 
infällda spotlights. 

Badrum 2:
Bostadens andra badrum bjuder även detta på en stor 
dusch, wc, handfat med spegelskåp samt handdukstork. 
Badrummet är helkaklat i ljusblått med klinker på golv.

Kök:
Ljust och trevligt kök med stora arbetsytor för den 
matlagningsglade. Skåpluckor i vit högglans med 
bänkskivor i ek. Rummet är utrustat med kyl & frys, 
ugn med spishäll ovanpå, inbyggd mikrovågsugn samt 
en generös diskmaskin. Köket erbjuder ett trevligt ljusflöde 
från det spröjsade fönsterpartiet och här finns plats för 
ett matbord med utsikt över grönområde och lekplats. 
Väggarna är målade i vitt med en Josef Franck tapet 
från Svenskt Tenn och nedtill ligger ett stenmönstrat 
laminatgolv. 

Matsal/sällskapsrum:
Elegant matsal med angränsande serveringsgång med 
serveringsskåp i original samt en rymlig garderob som 
erbjuder förvaring. Rummet löper som en fortsättning 
till vardagsrummet med goda siktlinjer till vackra 
fönsterpartier i två väderstreck. Även i matsalen finns 
ett stort fönster med djup fönsternisch och vackert 
elementskydd i original. Väggarna går i ljusgrått och nedtill 
ligger en vacker fiskbensparkett.

Vardagsrum:
Vardagsrummet tillhör bostadens absolut pampigaste rum 
med utgång mot balkongen i soligt västerläge. Rummet 
ligger i ett trevligt gavelläge med härligt ljusinsläpp från 
två väderstreck genom stora spröjsade fönsterpartier 
med djupa fönsternischer och vackra detaljer såsom 
elementskydd i original nedtill. När du kommer in i rummet 
slås du direkt av takhöjden om 2,9 meter vilket tillsammans 
med de höga socklarna och takrosetten upptill ytterligare 
bidrar till den pampiga atmosfären. På golvet ligger en 
vacker fiskbensparkett i vacker kontrast till de vitmålade 
väggarna.

Balkong:
Mysig balkong i soligt västerläge med sjöutsikt mot 
Mälarens glittrande vatten i söder. Här har du sol från tidig 
eftermiddag till sen sommarkväll. Balkongräcke i svart 
smide och ett snyggt teakgolv nedtill där du med lätthet får 
plats med ett café-set med tillhörande stolar.

Sovrum 1:
Somna gott i detta härliga sovrum, fyllt med ljus från det 
stora fönsterpartiet i västerläge. I detta rum finns många 
vackra detaljer välbevarade, såsom höga golvsocklar, 
djupa fönsternischer, vitt elementskydd och en vacker 
fiskbensparkett nedtill. Rummet bjuder också på en stor 
garderob med skjutdörrar i spegelglas. För att ytterligare 
skapa en ljus och behaglig atmosfär är väggarna målade i 
en vit nyans.

Sovrum 2:
Ljust och trevligt sovrum med generös takhöjd och trevliga 
originaldetaljer i form av höga golvsocklar och djupa 
fönsternischer. Precis som i bostadens första sovrum 
finns här en stor garderob med skjutdörrar i spegelglas. 
Ljuset flödar  in genom ett stort fönsterparti i västerläge. 
Väggarna är målade i ljusgrått och på golvet ligger en 
vacker fiskbensparkett.
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Viss avvikelse kan förekomma. Skala kan avvika från verkligheten.
Måtten på ritningen tar varken säljare eller mäklare ansvar för.

Planritning
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Pris: 13 795 000 kr Som utgångspris
Avgift: 6 262 kr/månad inkl.värme, vatten, 
kabel-tv (basutbud), Obligatorisk tillägg om 
162kr/mån för bredband.
Boarea: 114 kvm Föreningens information 
Kommentar area: Bostaden är en 
sammanslagning av två tidigare lägenheter, 
därav två lägenhetsnummer (1505/1504)
Storlek: 4 rum och kök

Grundfakta 
Område: Kungsholmen
Kommun: Stockholm
Ägandeform: Bostadsrätt - Lägenhet
Byggnadstyp: Flerfamiljshus

Andelstal: 5.39095%
Andel av årsavgift: Den ekonomiska 
förvaltaren har ej lämnat ut denna uppgift.
Lägenhetsnummer: 1054/1055, LMW 1505
Bostaden är: Pantsatt
Pantsättningsavgift: 483 kr
Överlåtelseavgift: 1190 kr

Byggnadsår: 1931
Hiss: Ja
TV- Internet: Com Hems grundutbud för TV 
ingår i månadsavgiften. 
Bredband från Ownit (250/250) till en 
obligatorisk kostnad på 162kr/mån som läggs 
på månadsavgiften.
Fönster: 2-glas, utvändig målning med 
linoljefärg våren 2022
Eldstad: Öppen spis
Balkong: Balkong
Förråd: 2 st Vindsförråd

Fakta-energi 
Energiprestanda: 138 kwh/kvm/år
Utförd: 2018-11-28

Driftkostnad 
El: 4 200 kr/år
Försäkring: 2 400 kr/år
Summa: 6 600 kr/år
Beräknat antal personer: 2 st
Schablonberäknad

Kontakta mäklaren för en personlig 
boendekostnadskalkyl.

Förening 
BRF Pontonjären 3
BRF Pontonjären 3 är en äkta förening och 
består av 39 lägenheter, varav alla är upplåtna 
med bostadsrätt. Utöver detta finns 1 lokal 
med hyresrätt. Föreningen äger marken.
Renovering:
2018, Stambyte för denna lägenhet. Vissa 
badrumsstammar byttes på 90-talet. 
Köksstammar renoverades på 70-talet.

Ägande:
Juridiska personer accepteras inte som 
ägare. Delat ägande godkänns, minsta 
ägarandel 25 % och någon av ägarna behöver 
bo permanent på adressen.

Gemensamma utrymmen:
Gemensam tvättstuga. Cykelrum/ 
barnvagnsrum och hobbyrum i källaren. 
Föreningen har också en trevlig möblerad 
innergård med grönska och blommor. 
Stockholms stad äger marken men den 
nyttjas av föreningarna runt gården.
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Läs mer om Kungsholmen på kommunens hemsida.

Välkommen hem till Baltzar Von Platens gata 6. Här bor du med direkt närhet till både natur 
och stadspuls då du har attraktiva Norr Mälarstrand och Riddarfjärdens vatten och båtliv rakt 
ner för gatan. I området finner du även många populära restauranger såsom Rådhusbaren, 
Mälarpaviljongen, Orangeriet och Pontonen. Här finns även Grönskande Kronobergsparken, 

Rålambshovsparken och Pontonjärparken inom kort gångavstånd. Kungsholmstorg har ett rikt 
utbud av service, restauranger, caféer och shopping. Här erbjuds även ett stort utbud av skolor 

såsom Eiraskolan, Kungsholmens Gymnasium och flertalet förskolor. Goda kommunikationer med 
innerstadsbussar samt närliggande T-bana Rådhuset. På ett par minuters promenad når du även 

Fridhemsplan och Västermalmsgallerian med fullt utbud av service och flertalet butiker. 
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Tack för ditt intresse för Bostadsrätt på Baltzar Von Platens Gata 6, 5 tr 
i BRF Pontonjären 3, lägenhetsnr 1054/1055/1505. Här redogörs för hur 
säljaren avser att genomföra försäljningen.

Tillträde

Handpenning

Kontraktskrivning

Budgivning

Boendekostnadskalkyl

Intresserad av denna bostad?

Bostadsmäklaren

Tillträde sker enligt överenskommelse. 
Då träffas parterna på vårt kontor eller köparens 
bank, där slutbetalning görs. Jag upprättar en 
avräkning där det framgår vad som betalats, återstår 
att betala, samt reglerar t.ex. fastighetsavgift. Sedan 
överlämnar jag även en journal över förmedlingen 
samt ett köpebrev. Vid tillträdet får köparen 
dessutom nycklar mm. 

Hemnet
Försäljningssamarbetet mellan Hemnet och 
mäklarkontoret innefattar i huvudsak två olika delar: 

1. 30 procent av kostnaden för Hemnet Bas går 
tillbaka till det mäklarkontor där din mäklare arbetar 
i form av en administrationsersättning. Denna 
ersättning utgår alltid för arbetet mäklaren utför 
kring din annons på Hemnet. 

2. Om mäklarkontoret har tecknat avtal med Hemnet 
om samarbete kring tilläggsprodukterna utgår även 
provision på 20-40 procent av kostnaden för Hemnet 
Plus, Hemnet Premium, Raketen och Förnya annons 
(30-50 procent under 2021).

Handpenning om 10% hålls på ett särskilt 
klientmedelskonto skiljt från övriga tillgångar, till 
dess att alla villkor är uppfyllda 
(ex. besiktningsklausul).

Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå 
igenom dessa med parterna. Vi träffas på vårt 
kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom 
varken bud eller anbud är bindande tills 
köpekontraktet är påskrivet av parterna.

Finns flera intressenter tillämpas budgivning. 
Då kan slutpriset avvika från utgångspriset: 13 795 
000 kr. Berätta innan budgivningen om dina 
önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, 
försäljning av din nuvarande bostad etc. Det finns 
inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå 
till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till 
vem denne säljer. Jag framför alla bud till säljaren 
och upprättar en förteckning över buden. Budlistan 
lämnas även till slutgiltig köpare - med namn och 
kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara 
anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det 
ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut).

Mäklaren erbjuder dig som ska köpa en bostad att 
göra en skriftlig beräkning över dina personliga 
boendekostnader. Varmt välkommen att meddela 
mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

Är du intresserad av att gå vidare - meddela mig 
ditt intresse på plats, så riskerar du inte att missa 
försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök även att 
vara “startklar” med ett lånelöfte samt en värdering 
av din nuvarande bostad. På Properties & Partners 
hjälper vi dig gärna med värdering och att förbereda 
försäljningen av din nuvarande bostad. Vi på 
Properties & Partners kan även erbjuda att ha din 
bostad som “kommande försäljning”, alltså göra så 
du är helt startklar tills du finner den bostad du vill 
köpa.

Jag heter Alexander König och är ansvarig 
bostadsmäklare för förmedlingen av denna bostad. 
Tveka inte att ställa frågor och komma med 
synpunkter. För mig är varje förmedling unik.

Information om försäljningen
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boendekostnader. Varmt välkommen att meddela 
mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.
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Information om försäljningen
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    EXEMPEL FASTIGHETSTILLBEHÖR 

    •   Byggnad (inkl. lekstuga, växthus, uthus 
         eller annan anläggning 
    •   Flaggstång med lina 
    •   Friggebod 
    •   Buskar och träd 
    •   Bojstenar och boj 
    •   Brevlåda 
    •   Torkvinda 
    •   Soptunna 
    •   Solur 
    •   Ledning för gas, el, vatten och avlopp 
    •   Sandlåda 
    •   Grindar 
    •   Stängsel 
    •   Oljetank 
    •   Flytbrygga

I jordabalken finns bestämmelser och exempel på 
vad som är fast egendom och vad som är tillbehör 
till fastighet och byggnad och därmed ingår i den 
fasta egendomen. Allt annat som inte omfattas av 
reglerna om den fasta egendomen och tillbehören till 
denna är att betrakta som lös egendom. I samband 
med fastighetsöverlåtelser får köpare och säljare ofta 
anledning att fundera över dessa frågor. Om tveksamhet 
skulle uppstå får vi rekommendera att skriftlig 
överenskommelse träffas, som reglerar vad säljaren 
avser att ta med sig från fastigheten.

Som fastighetstillbehör räknas föremål, som 
av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för 
stadigvarande bruk. Avsikten vid tidpunkten för 
anbringandet skall vara, att föremålet skall förbli 
permanent på fastigheten.

Nedan redovisar vi exempel på tillbehör, som kan räknas 
som fast egendom och således ingår i köpet. Om säljaren 
skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta möjligt, 
om parterna överenskommit detta i kontraktet. Viktigt 
att notera är, att ett föremål inte är att betrakta som lös 
egendom förrän det faktiskt bortförts från fastigheten 
resp. byggnaden. Nedanstående förteckning är inte 
uttömmande, utan endast ett försök till att komplettera 
de exempel som redan finns i andra kapitlet Jordabalken.

Man bör också som säljare vara medveten om, att 
utvecklingen går i den riktningen, att fler och fler föremål

kommer att räknas som fastighetstillbehör. Ett exempel 
härpå är parabolantenn. När kabel-TV var en ovanlig 
företeelse i svenska hem räknades parabolantennen till 
lös egendom, medan den numera enligt avgörande från 
Högsta domstolen får anses vara tillbehör till fastigheten. 
Fortfarande råder dock viss osäkerhet vad gäller den s.k. 
decodern varför köpare och säljare bör avtala huruvida 
den skall ingå.

Alltför ofta uppkommer tvister mellan köpare och säljare i samband 
med fastighetsköp. Oenigheten uppkommer när säljaren i samband 
med avflyttningen tagit med sig föremål, som köparen anser skall 
ingå i köpet. Nedan skall vi försöka lämna de råd och anvisningar 
som Mäklarsamfundet tillämpar.

FAST OCH 
LÖS EGENDOM



Copyright© Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes.

    EXEMPEL FASTIGHETSTILLBEHÖR 

    •   Byggnad (inkl. lekstuga, växthus, uthus 
         eller annan anläggning 
    •   Flaggstång med lina 
    •   Friggebod 
    •   Buskar och träd 
    •   Bojstenar och boj 
    •   Brevlåda 
    •   Torkvinda 
    •   Soptunna 
    •   Solur 
    •   Ledning för gas, el, vatten och avlopp 
    •   Sandlåda 
    •   Grindar 
    •   Stängsel 
    •   Oljetank 
    •   Flytbrygga

I jordabalken finns bestämmelser och exempel på 
vad som är fast egendom och vad som är tillbehör 
till fastighet och byggnad och därmed ingår i den 
fasta egendomen. Allt annat som inte omfattas av 
reglerna om den fasta egendomen och tillbehören till 
denna är att betrakta som lös egendom. I samband 
med fastighetsöverlåtelser får köpare och säljare ofta 
anledning att fundera över dessa frågor. Om tveksamhet 
skulle uppstå får vi rekommendera att skriftlig 
överenskommelse träffas, som reglerar vad säljaren 
avser att ta med sig från fastigheten.

Som fastighetstillbehör räknas föremål, som 
av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för 
stadigvarande bruk. Avsikten vid tidpunkten för 
anbringandet skall vara, att föremålet skall förbli 
permanent på fastigheten.

Nedan redovisar vi exempel på tillbehör, som kan räknas 
som fast egendom och således ingår i köpet. Om säljaren 
skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta möjligt, 
om parterna överenskommit detta i kontraktet. Viktigt 
att notera är, att ett föremål inte är att betrakta som lös 
egendom förrän det faktiskt bortförts från fastigheten 
resp. byggnaden. Nedanstående förteckning är inte 
uttömmande, utan endast ett försök till att komplettera 
de exempel som redan finns i andra kapitlet Jordabalken.

Man bör också som säljare vara medveten om, att 
utvecklingen går i den riktningen, att fler och fler föremål

kommer att räknas som fastighetstillbehör. Ett exempel 
härpå är parabolantenn. När kabel-TV var en ovanlig 
företeelse i svenska hem räknades parabolantennen till 
lös egendom, medan den numera enligt avgörande från 
Högsta domstolen får anses vara tillbehör till fastigheten. 
Fortfarande råder dock viss osäkerhet vad gäller den s.k. 
decodern varför köpare och säljare bör avtala huruvida 
den skall ingå.

Alltför ofta uppkommer tvister mellan köpare och säljare i samband 
med fastighetsköp. Oenigheten uppkommer när säljaren i samband 
med avflyttningen tagit med sig föremål, som köparen anser skall 
ingå i köpet. Nedan skall vi försöka lämna de råd och anvisningar 
som Mäklarsamfundet tillämpar.

FAST OCH 
LÖS EGENDOM



Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid 
överlåtelse av bostadsrätt
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad 
som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen 
har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens 
ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i 
bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt 
är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar 
hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En 
del av reglerna har också bildats genom praxis, efter att 
tvister om fel och felansvar har prövats av domstol. 

Köparens undersökningsplikt 
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i 
regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om 
köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, 
får köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad 
som borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen 
uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte 
själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen 
gå vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att 
fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet 
kan köparen inte i efterhand åberopa något som ett 
fel, om det kan konstateras att omständigheten hade 
upptäckts om en sådan undersökning som varit påkallad 
hade genomförts. 

Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för 
fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller 
borde förväntat sig. 

Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon av lägenhetens 
vitvaror kan det vara något köparen bort räkna med, med 
hänsyn till dess ålder och beräknade livslängd. 

Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte 
enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring 
bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om 
föreningen ska genomföra större renoveringar, höja 
sina avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare 
för föreningen bör därför ingå i köparens undersökning, 
liksom genomgång av stadgarna och senaste 
årsredovisningen. 

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att 
bostadsrätten överlåts i befintligt skick 
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, 
när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att 
omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt 
sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, 
användning och övriga omständigheter med fog kunnat 
förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan 
alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för 
säljarens del. 

Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om 
väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även 
om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den 
alltså anses vara felaktig om säljaren före köpet har 
undanhållit omständigheter av betydelse för köparen. 
Om säljaren på detta sätt handlat i strid mot tro och 
heder, kan säljaren inte invända att köparen brustit i 
sin undersökningsplikt. Det ligger alltså i säljarens eget 
intresse att upplysa köparen om fel eller symptom på 
fel som säljaren känner till - eller misstänker. Det som 
säljaren redovisat kan i normalfallet inte senare åberopas 
av köparen som fel. 

Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. 
Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet 
att undersöka visst förhållande minskas som följd av en 
sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden 
betraktas dock inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet 
Denna information beskriver, kortfattat, den 
ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare 
och säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om 
ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan 
avtala om en annan fördelning än den som beskrivits 
ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver 
sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när 
en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.
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Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare 
eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av 
dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att 
motparten kan ställa några krav.

BRA ATT VETA OM
BUDGIVNING

Mäklarens roll vid en försäljning 
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren 
och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för 
någon av dem utan ska hjälpa båda parter. Budgivningen 
är inte reglerad i lag. Det finns inga i lag bestämda regler 
för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på 
många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant 
när det finns flera spekulanter på ett objekt. 

Olika former av budgivning 
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika 
modeller. Vid s k sluten budgivning får spekulanterna en 
viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. 
Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna 
informeras inte om varandras bud. Vi s k öppen 
budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande 
redovisar högsta budet till säljaren och till övriga 
spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda 
över varandra. 

Säljaren bestämmer över budgivningen 
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om 
det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå 
till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några 
överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan 
när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt 
avbryta den. 

Mäklarens upplysningar om budgivningen 
Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell 
budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta 
vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och 
korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor 
för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna 
om det. 

Säljaren bestämmer till vem han vill sälja och till 
vilket pris 
Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det 
högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt buden 
att sälja till det pris som har angetss i en annons eller 
på annat sätt under försäljningen, vid försäljning av 
fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som förmedlas 
av fastighetsmäklare. 

Säljaren kan närsomhelst avbryta en påbörjad 
försäljning 
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en 
mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att 
sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst 
ångra sig innan köpekontrakt skrivits. 

Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga 
om försäljningen 
Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få 
köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är 
säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren 
sakliga råd i valet mellan olika spekulanter. 

Mäklaren måste alltid vidarebefodra bud 
Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren 
och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefodra 
alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det 
sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta 
om ett bud av någon anledning ska väljas bort; det kan 
inte mäklaren göra. 

Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att 
bjuda över någon annans bud 
Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över 
budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få 
bjuda över ett lämnat bud. Men ofast ligger det i säljarens 
intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud. 
Spekulantens rättigheter under budgivningen. 

•   Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt. 
•   Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet 
    preciseras till ett bestämt belopp. 
•   Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte 
    honom eller henne någon rätt att få köpa. 
•   En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika 
    villkor. 
•   Den som lämnar ett bud är inte juridiskt buden att stå 
    kvar vid det; inte ens om det lämnats skriftligen. 

•   En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande 
    information av mäklaren om hur budgivningen och 
    försäljningen fortskrider. 
•   En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga 
    budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor 
    som diskuteras med andra spekulanter. 

Information till spekulanter efter avslutad budgivning 
En spekulant har inte rätt att få annan information än att 
han eller hon inte fått köpa. Fastighetsmäklarinspektionen 
är en statlig myndighet som har tillsyn över de registrerade 
fastighetsmäklarna. 

                                             - Fastighetsmäklarinspektionen, FMI



Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare 
eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av 
dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att 
motparten kan ställa några krav.

BRA ATT VETA OM
BUDGIVNING

Mäklarens roll vid en försäljning 
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren 
och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för 
någon av dem utan ska hjälpa båda parter. Budgivningen 
är inte reglerad i lag. Det finns inga i lag bestämda regler 
för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på 
många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant 
när det finns flera spekulanter på ett objekt. 

Olika former av budgivning 
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika 
modeller. Vid s k sluten budgivning får spekulanterna en 
viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. 
Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna 
informeras inte om varandras bud. Vi s k öppen 
budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande 
redovisar högsta budet till säljaren och till övriga 
spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda 
över varandra. 

Säljaren bestämmer över budgivningen 
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om 
det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå 
till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några 
överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan 
när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt 
avbryta den. 

Mäklarens upplysningar om budgivningen 
Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell 
budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta 
vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och 
korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor 
för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna 
om det. 

Säljaren bestämmer till vem han vill sälja och till 
vilket pris 
Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det 
högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt buden 
att sälja till det pris som har angetss i en annons eller 
på annat sätt under försäljningen, vid försäljning av 
fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som förmedlas 
av fastighetsmäklare. 

Säljaren kan närsomhelst avbryta en påbörjad 
försäljning 
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en 
mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att 
sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst 
ångra sig innan köpekontrakt skrivits. 

Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga 
om försäljningen 
Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få 
köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är 
säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren 
sakliga råd i valet mellan olika spekulanter. 

Mäklaren måste alltid vidarebefodra bud 
Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren 
och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefodra 
alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det 
sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta 
om ett bud av någon anledning ska väljas bort; det kan 
inte mäklaren göra. 

Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att 
bjuda över någon annans bud 
Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över 
budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få 
bjuda över ett lämnat bud. Men ofast ligger det i säljarens 
intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud. 
Spekulantens rättigheter under budgivningen. 

•   Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt. 
•   Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet 
    preciseras till ett bestämt belopp. 
•   Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte 
    honom eller henne någon rätt att få köpa. 
•   En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika 
    villkor. 
•   Den som lämnar ett bud är inte juridiskt buden att stå 
    kvar vid det; inte ens om det lämnats skriftligen. 

•   En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande 
    information av mäklaren om hur budgivningen och 
    försäljningen fortskrider. 
•   En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga 
    budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor 
    som diskuteras med andra spekulanter. 

Information till spekulanter efter avslutad budgivning 
En spekulant har inte rätt att få annan information än att 
han eller hon inte fått köpa. Fastighetsmäklarinspektionen 
är en statlig myndighet som har tillsyn över de registrerade 
fastighetsmäklarna. 

                                             - Fastighetsmäklarinspektionen, FMI



Alexander König

Hur vill du profilera din bostad? 
Du får bara en första chans att sälja din bostad - missa den inte! Vi ger din bostad de bästa möjliga 
förutsättningarna direkt från start genom att profilera den på ett unikt sätt. 
Det gör vi genom riktigt bra marknadsföring i form av de bästa fotografierna, annonserna, 
visningarna, exklusivaste prospekten och stilrenaste hemsidan. Vi ger dig dessutom 
värdefulla tips och råd om hur du kan öka din bostads värde. 

Vi har erfarenheten och mixen. Vi paketerar din dröm bättre än någon annan.
Välkommen till vår värld!

Vår värld

Ägare/Fastighetsmäklare 
072-310 70 60 
alexander.konig@propertiespartners.se 
Besöksadres: Fleminggatan 22D, Stockholm 
www.propertiespartners.se
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