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Planritning

Här finns en energisnål villa med allt man kan önska sig som sista huset på gatan, ett relaxhus och ett isolerat dubbelgarage. 
Huset har även de senaste åren genomgått en hel del renoveringar, bl.a nya golv och nya ytskikt samt ett flertal vitvaror i 
köket har bytts ut. Här finns en fin inglasad altan om 40kvm. Bekvämt boende med en fastighet som har sol större delen av 
dagen och viss utsikt över sjön Gron.

Detta är ett perfekt område för barnfamiljen med mycket skog och natur samt en härlig sjö. Man har även tillgång till 
samhällets badplats med tillhörande fotbollsplan. Det här lugna området är även på gång och cykelavstånd från ett flertal 
skolor och förskolor. Du har också närhet till allm komm. och Riksväg 51 vidare mot Finspång och Norrköping.

Är du intresserad? Välkommen att lämna bud!

Välskött och energisnål villa med härligt läge samt ett relaxhus
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Entréplan

Entré
Välkomnande och rymlig entré med klinkergolv och golvärme samt vit träpanel i taket.

Hall
Hall med ekparkettgolv, tre platsbyggda garderober, träpanel i taket samt golvvärme.

Vardagsrum
Rymligt vardagsrum med golvvärme och mycket ljusinsläpp. Här finns även ekparkettgolv, 
träpanel i taket samt en öppen spis.

Kök
Helkaklat kök med klinkergolv och träpanel i taket. Här finns även golvvärme, utgång till 
inglasad altan om 40kvm och vitvaror som kyl och frys från år 2009, ugn från år 2018 samt 
diskmaskin från år 2020. Utöver det finns spishäll, inbyggd mikro samt en köksfläkt.

Wc
Wc med klinkergolv, golvvärme och mycket ljusinsläpp som renoverades år 2019. Här finns 
även vit träpanel i taket, väggar av vit pärlspont från år 2019 men även Wc-stol och handfat.

Tvättstuga
Tvättstuga med duschavdelning genom dusch med duschväggar. I tvättstugan finns även 
klinkergolv med golvvärme, tvättmaskin och torktumlare, en utgång till gården men även en 
förberedd centraldammsugare.

Övre plan

Allrum
Allrum med ekparkettgolv från år 2016, vit träpanel i taket, mycket ljusinsläpp samt en luft/
luftvärmepump som renoverades år 2019.

Sovrum 1
Sovrum med laminatgolv och nya ytskikt från år 2015, vitmålat skivtak och tre inbyggda 
garderober.

Sovrum 2
Sovrum med laminatgolv och nya ytskikt från år 2015, vitmålat skivtak och två inbyggda 
garderober.

Sovrum 3
Sovrum med ekparkettgolv, vitmålat skivtak, tre inbyggda garderober och en platsbyggd 
garderob.

Sovrum 4
Sovrum med heltäckningsmatta och nya ytskikt från år 2020, vitmålat skivtak och en inbyggd 
garderob. Detta rum fungerar även bra som tex hemmakontor för dig som behöver det.

Badrum
Renoverat och helkaklat badrum med klinkergolv och vitmålat träpaneltak. I badrummet finns 
badkar, Wc-stol, handfat samt badrumsmöbler från år 2019.

Relaxhus
Trevligt relaxhus med mekanisk frånluft, klinkergolv och golvvärme. Här finns även en wc med 
nya ytskikt, handfat och Wc-stol från år 2017, en pentry som kaklats och kylskåp sats in år 2020. 
Såklart finns även ett bubbelbadkar från år 2021, ett gästrum med fint trägolv, bastu med 
elektriskt aggregat samt en helkaklad duschavdelning.

Dubbelgarage
Isolerat och uppvärmt dubbelgarage om ca 50kvm med stora förvaringsmöjligheter.

Beskrivning
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Om Fastigheten

Pris: 3 995 000 som utgångspris
Boarea: 120 kvm Fastighetsregistret
Biarea:  68 kvm Fastighetsregistret
Storlek: 5 , varav badrum 2, minsta antal 
sovrum 3
Tomtarea:  1 860 kvm Fastighetsregistret

Grundfakta 
Kommun: Finspång
Ägandeform: Friköpt - Småhus
Byggnadstyp: 2 plans villa med torpargrund

Taxeringsår: 2021
Taxeringskod: 220
Taxeringsvärde Byggnad: 1 887 000 kr
Taxeringsvärde Tomt: 1 336 000 kr
Taxeringsvärde Totalt: 3 223 000 kr
Inteckningar: 5 pantbrev, summa av 
pantbrev är 2 500 000 kr

Byggnad 
Fastighetsbeteckning: ...
Byggnadsår: 1929
Uppvärmning: Bergvärme  -2010
Ventilation: Självdrag
Fasad: Trä
Tak: Batong
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Grundläggn: Torpargrund
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten året 
om/Kommunalt avlopp.
Fönster: 3-glas isolerglas och kopplade 
2-glas
Eldstad: Öppen spis med kasett
Skorsten: Betong
Radonmätning: Mätt 2009-03-26 till under 
40 Bq/m3
Fastigheten besiktigad: 2022-08-29
Allmänt om fastigheten: Gott skick 

Fakta-energi 
Energiprestanda: 60 kwh/kvm/år
Energiklass: A
Utförd: 2015-03-31

Driftkostnad 
Fastighetsavgift: 8 874 kr/år

Kontakta mäklaren för en personlig 
boendekostnadskalkyl.
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Information om försäljningen

Fastighetsmäklare
Jag heter Oscar Jansson och är ansvarig fastighetsmäklare 
för förmedlingen av denna bostad. Tveka inte att ställa 
frågor och komma med synpunkter. För mig är varje 
förmedling unik.

 

Intresserad av denna bostad?
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 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.

 

Budgivning
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan 
slutpriset avvika från utgångspriset. 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 kontakt-uppgifter som 
lämnas ut).

Boendekostnadskalkyl
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.

Kontraktskrivning
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.

 

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

Tillträde
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. Mäklarkontoret har tecknat avtal med Hemnet
om samarbete kring tilläggsprodukterna och då utgår 
även provision på 30-40 procent av kostnaden för Hemnet 
Plus, Hemnet Premium, Raketen och Förnya annons till det 
mäklarkontor Mäklaren arbetar för.

Tack för ditt intresse av fastigheten! 
Här redogörs för hur säljaren avser att genomföra försäljningen.
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Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
- Fastighet
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats 
mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 
Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att 
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel 
eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a 
fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.  
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka 
och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten 
gäller i 10 år.  

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens 
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall 
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera 
vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen.  
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, 
skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller 
är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 
undersökningsplikt.  
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning.  
Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, 
som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen 
inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller 
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. 
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde 
ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och 
användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta.  
Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts 
för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall 
renovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer 
de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera 
om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen 
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att 
bedöma betydelsen av.  
Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar 
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd 
besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom 
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin 
undersökning.  
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske 
före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att 
parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och 
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på 
köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.  
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktnings-klausul och är numer vanligt förekommande. 
Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska 
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. 
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvars-försäkring (se nedan). I 
dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktnings-protokollet, gärna med den 
besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att 
köparen då tänker på att undersöknings-plikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov 
kompletterar med ytterligare undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig 
mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är 
möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. 
Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande 
innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att 
köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är 
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt 
men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren 
måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att 
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet 
utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.  
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig 
om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer 
av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget 
intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker 
finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av 
köparen. 

Säljarens utfästelser 
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då 
säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande 
eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet friskrivning 
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om 
annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig 
från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.  

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin 
ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, 
säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare 
och köpare.

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. 

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.

Exempel fastighetstillbehör

Som byggnadstillbehör räknas föremål som byggnaden blivit försedd med av 
fastighetsägaren och är, ägnat för stadigvarande bruk. Begreppet stadigvarande 
bruk anger att det skall finnas en ändamålsgemenskap eller funktionsgemenskap 
mellan föremålet och byggnaden. Bedömningen skall ske objektivt. Föremålet skall 
normalt sett vara till nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. 

Gränsfall och undantag 
Exempel på gränsfall är fristående mikrovågsugn och dekoder till parabolantenn. 
Extra utrustning såsom kompletterande frysbox är exempel på undantag och utgör 
inte byggnadstillbehör. Där tveksamhet uppkommer rekommenderas att skriftlig 
överenskommelse träffas. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är 
detta möjligt - om parterna överenskommer om detta i kontraktet. 

Bostadsrätter 
Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För att bedöma vad som 
ingår i köpet tillämpas i princip samma regler som för fastigheter. Det innebär att 
befintlig utrustning som finns uppräknad ovan ingår i köpet. Samma utgångspunkt 
gäller även vid beskattningen av bostadsrätt. 

Exempel byggnadstillbehör

•  Byggnad (inkl. lekstu- 
    ga, växthus, uthus  
    el. 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

•  Garderober (inkl.  
    inredningsdetaljer)
•  Centraldammsugare
•  Samtliga dörrnycklar
•  Spisfläkt
•  Markiser
•  TV-antenn
•  Badkar
•  Persienner
•  Parabolantenn
•  Badrumsskåp
•  Inbrottslarm

•  Heltäckningsmatta  
    (om denna utgör
    ordinarie golvbe- 
    läggning)
•  Radiatorer
•  Brandlarm
•  Stege för sotning
•  Torkskåp
•  Fönsterluckor
•  Spis
•  Tvättmaskin
•  Torktumlare
•  Innanfönster

•  Kylskåp
•  Mangel
•  Gnistgaller
•  Frys
•  Duschkabin
•  Hatthylla
•  Toalett- och bad- 
    rumsinredning
•  Fönsterbräden
•  Porttelefon
•  Ledstång
•  Braskamin
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Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
- Fastighet
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats 
mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 
Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att 
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel 
eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a 
fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.  
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka 
och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten 
gäller i 10 år.  

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens 
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall 
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera 
vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen.  
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, 
skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller 
är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 
undersökningsplikt.  
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning.  
Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, 
som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen 
inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller 
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. 
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde 
ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och 
användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta.  
Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts 
för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall 
renovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer 
de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera 
om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen 
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att 
bedöma betydelsen av.  
Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar 
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd 
besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom 
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin 
undersökning.  
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske 
före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att 
parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och 
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på 
köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.  
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktnings-klausul och är numer vanligt förekommande. 
Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska 
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. 
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvars-försäkring (se nedan). I 
dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktnings-protokollet, gärna med den 
besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att 
köparen då tänker på att undersöknings-plikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov 
kompletterar med ytterligare undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig 
mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är 
möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. 
Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande 
innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att 
köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är 
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt 
men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren 
måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att 
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet 
utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.  
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig 
om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer 
av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget 
intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker 
finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av 
köparen. 

Säljarens utfästelser 
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då 
säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande 
eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet friskrivning 
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om 
annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig 
från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.  

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin 
ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, 
säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare 
och köpare.

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. 

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.

Exempel fastighetstillbehör

Som byggnadstillbehör räknas föremål som byggnaden blivit försedd med av 
fastighetsägaren och är, ägnat för stadigvarande bruk. Begreppet stadigvarande 
bruk anger att det skall finnas en ändamålsgemenskap eller funktionsgemenskap 
mellan föremålet och byggnaden. Bedömningen skall ske objektivt. Föremålet skall 
normalt sett vara till nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. 

Gränsfall och undantag 
Exempel på gränsfall är fristående mikrovågsugn och dekoder till parabolantenn. 
Extra utrustning såsom kompletterande frysbox är exempel på undantag och utgör 
inte byggnadstillbehör. Där tveksamhet uppkommer rekommenderas att skriftlig 
överenskommelse träffas. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är 
detta möjligt - om parterna överenskommer om detta i kontraktet. 

Bostadsrätter 
Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För att bedöma vad som 
ingår i köpet tillämpas i princip samma regler som för fastigheter. Det innebär att 
befintlig utrustning som finns uppräknad ovan ingår i köpet. Samma utgångspunkt 
gäller även vid beskattningen av bostadsrätt. 

Exempel byggnadstillbehör

•  Byggnad (inkl. lekstu- 
    ga, växthus, uthus  
    el. 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

•  Garderober (inkl.  
    inredningsdetaljer)
•  Centraldammsugare
•  Samtliga dörrnycklar
•  Spisfläkt
•  Markiser
•  TV-antenn
•  Badkar
•  Persienner
•  Parabolantenn
•  Badrumsskåp
•  Inbrottslarm

•  Heltäckningsmatta  
    (om denna utgör
    ordinarie golvbe- 
    läggning)
•  Radiatorer
•  Brandlarm
•  Stege för sotning
•  Torkskåp
•  Fönsterluckor
•  Spis
•  Tvättmaskin
•  Torktumlare
•  Innanfönster

•  Kylskåp
•  Mangel
•  Gnistgaller
•  Frys
•  Duschkabin
•  Hatthylla
•  Toalett- och bad- 
    rumsinredning
•  Fönsterbräden
•  Porttelefon
•  Ledstång
•  Braskamin
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