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Fastighetsbeteckning: Musikalen 117 

Pris: 2 995 000 kr 

Rum: 3 rum 

Boarea/Biarea: 81 kvm. Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Köparen 

uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är 

väsentlig för köparen. 

Tomtarea: 256 kvm (friköpt). 

Byggår: 1983 

Kommun/Församling: Huddinge, Trångsund-Skogås 

Taxeringsvärde: Byggnad: 931 000 kr, Mark: 909 000 kr 

Ansvarig mäklare: Daniel Sporrong Najjar, Reg. Fastighetsmäklare 

telefon , mobil 0708-99 04 56 

daniel.najjar@notar.se 
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Beskrivning 

Varmt välkommen till denna gaveltrea i absoluta världsklass. Inbyggd framsida, fantastiskt trädäck på baksidan, 
topprenoverat inomhus och belägen i ett område med närhet till allt. Vad mer kan man begära? En låg samfällighetsavgift 
kanske? Det kan vi också bocka av... 
 
UNDERVÅNINGEN 
 
Det första du möts utav när du kliver in är hallen med utmärkta avhängningsmöjligheter och ett mycket generöst utbud av 
garderober. I anslutning till detta ligger det toppmoderna köket som renoverades 2016. Detta är utrustat med diskmaskin, 
fläkt, spishäll, ugn (egentligen två, den övre har även en kombinerad mikrofunktion), kyl och frys, utmärkta arbetsytor och 
sist men inte minst en egen liten vinkyl. Värt att nämna är även att bänkskivor samt stänkskydden är gjorda av sten vilket 
höjer kvalitén ytterligare ett snäpp.  
 
Mellan köket och vardagsrummet finner vi det "mindre" helkaklade badrummet med toalett, duschutrymme, golvvärme och 
en urläcker design för handfat och badrumsskåp. Detta renoverades 2013. 
 
Väl inne i vardagsrummet så fortsätter de stilrena ytskikten och läckra materialvalen. De vita väggarna och ljusa parketten 
bryts av mycket snyggt med hjälp utav den träinspirerade väggen och detta skapar ett fantastiskt vardagsrum. Perfekt för 
mysiga hemmakvällar eller sociala sammanhang med vänner, nära och kära!  
 
Från vardagsrummet så kan du knata ut i det tillbyggda uterummet (2012/2013) som angränsar till den stora altanen! Perfekt 
för grillkvällar, kräftskivor, trevliga familjemiddagar och diverse tillställningar. Make a pick! 
 
ÖVERVÅNINGEN 
 
På övervåningen finner du ytterligare ett badrum och detta är renoverat 2016. I samband med detta så ställdes det även in 
en kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Även detta är helkaklat, har golvvärme och innehar ett badkar, toalett och 
badrumsskåp! Utöver badrummet så bjuds det även på två rymliga rum där ett utav dem har en generös klädkammare. De 
smakfulla ytskikten sträcker sig även upp hit. I dagsläget så används ett utav dem som sovrum och det andra som gästrum 
eller ytterligare ett sällskapsrum! 
 
Sist men inte minst så är det här på övervåningen du finner uppgången till vindsutrymmet. 
 
UTSIDAN 
 
Som tidigare nämnt så är inte bara detta radhus i absoluta toppskick inomhus. På utsidan finns det en utbyggt uterum på 
framsidan (2013), en lagd stengång till baksidan där du passerar ett extra förråd. På baksidan så finner du ytterligare att 
utmärkt uterum (2013) och en tillbyggd altan! 
 
Övriga renoveringar samt årtal: dragen el nytt elskåp 2012, stenläggning 2014, altanen på baksidan 2016, fönster med lås 
2017 och förrådet 2017. 
 
VÄRT ATT NOTERA 
 
Fiber är på gång till 2019, installationsavgiften kommer att tillfalla köparen men i den så ingår 3 års bredband och 2 års 
tv-utbud. 
 
Man har tillgång till en parkeringsplats via samfälligheten för en kostnad av 180 kronor i månaden. Till garagen är det kö. 
 
OMRÅDE 
 
Området är mycket lugnt och ett utav de mest populära områdena i Skogås. En kortare promenad tar er till en trevlig 
badplats i drevviken, mysiga promenadspår och Skogås Centrum. I centrum finner ni till exempelvis en matbutik, gym och 
andra bekvämligheter. Kommunikationerna är väldigt bra de också, man tar sig in till Stockholm City med pendeltåg på ca 20 
minuter och bussar går mot Farsta Centrum, Länna, Haninge, Huddinge och Vega med jämna mellanrum. 



 
Skolor, gymnasium och förskolor finns det också gott om med promenadavstånd från bostaden. Mörtviksskolan, Östra 
gymnasiet och Edboskolan är till exemepelvis mycket bra exemepel på detta. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta ansvarig mäklare - Daniel Sporrong Najjar. 



Byggnad 
Radhus. Byggnadstyp: Radhus. Byggår: 1983. 

Byggnadssätt 
Bjälklag: Betong 
Fasad: Putsade betongelement 
Fönster: 3-glasfönster 
Grund: Krypgrund 
Stomme: Lättbetong 
Takbeklädnad: Betongpannor 
Vatten: Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp. 
Avlopp: Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp. 
Ventilation: Mekanisk frånluft 
Annat: Förråd 

Uppvärming/El 
Fjärrvärme 

Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp., Kommunalt 
vatten, Kommunalt avlopp. 

Tomt 
Tomtarea 256 kvm (friköpt). 

Boarea/Biarea 
Boarea 81 kvm Areauppgifter enligt 
taxeringsinformationen. 

Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och 
biarea om denna är väsentlig för köparen. 

Ekonomi 
Taxeringsvärdet är 1 840 000 kr (faställt avseende år 
2015) varav byggnadsvärde 931 000 kr och markvärde 
909 000 kr. Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. 
Kommunal fastighetsavgift: 7812 kr 

Driftkostnad  
Driftkostnaden är ca 43 950  varav: 
Försäkring: 6 528  
Hushållsström: 10 000  
Samfällighet: 19 078  
Övrigt: 8 344  

Den övriga kostnaden avser larm och parkeringsplats. 
Uppvärmning, VA, Renhållning, Sotning, Underhåll och 
Vägavgift/snöröjning ingår i samfällighetskostnaden. 

Bilplats 
Samfälligheten garanterar en parkeringsplats utomhus. 
De kostar 180kr/mån. 
Till garageplatserna är det i dagsläget 32st i kö . De 
kostar 424kr/mån. 

Energideklaration 
Energiprestanda: 157 kWh/kvm år 

Kommun/Församling 
Huddinge, Trångsund-Skogås 
Skattesats 32.9. 

Servitut/Planbestämmelser 
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt
Starkström 
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut 
Kraftledning 
Gemensamhetsanläggningar: Huddinge Musikalen GA:1 
Planbestämmelser: Stadsplan (1981-03-27) 

TV/Internet 
TV: Ansluten till kabelnät via ComHem. Grundutbudet 
ingår i samfällighets avgiften. 
Internet: För bredband så får man teckna ett eget avtal i 
dagsläget.  

Stadsnätsbolaget skall dra in fiber och intresse för detta 
är anmält. Köparen står för den installationsavgiften. 
Utbudet av leverantörer är ännu inte fastställt, däremot 
ingår 3 års bredband och 2 års TV-utbud i 
installationsavgiften. 

Pantsättning 
Det finns 8 st pantbrev uttagna om sammanlagt 2 225 
000 kr 

Övriga upplysningar 
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa 
uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. 
Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika 
uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med 
dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen 
uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet 
som ett led i sin undersökningsplikt. Genom parternas 
signaturer nedan vidimerar säljaren att uppgifterna är 
korrekta så långt säljaren känner till och att köparen har 
tagit del av innehållet. 

Undersökningsplikt 
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
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 
fallrenovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv inormalfallet 
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 åberopaupptäckta fel och begära 
avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess 
helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. 
Tas ett sådant villkor inär 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 
säljaransvarsförsäkring (senedan). I dessa fall är det 
viktigt att köparen noga går igenom 
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman 
som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är 
också av stor vikt att köparen då tänker på att 
undersökningsplikten omfattar fastigheten idess helhet 
och vid behov kompletterar med ytterligare 
undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande 
köparens undersökningspliktfinns 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 egetintresse 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 
förfastighetens skick, generellt eller beträffande viss 
funktion. 

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighetför 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 säljareoch köpare. 

Jämförelsepris 
Som en service till våra kunder visar vi såltpriser och 
information om Notars förmedlade bostäder på Internet, 
www.notar.se samt andra bostadssajter, i utskick och som
statistik i media. Det kommer också att gälla för den här 
bostaden. Besök gärna vår hemsida www.notar.se för att 
se exempel. 

Pris* 
I Notars bostadsannonser i dagspress och på Internet 
anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har 
accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera 

bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli 
högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för 
säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om
bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Notar 
tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i 
fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns 
av säljaren anges på www.notar.se samt andra aktuella 
hemsidor. 



Bra att veta
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.

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köpa-
ren. 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 budgiv-

ning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Budgivning
Vänligen notera att  bud som återges på www.notar.se inte nödvän-
digtvis är samtliga lagda bud utan kan även vara enbart de bud som 
säljaren har godkänt för redovisning. Den slutliga köparen erhåller 
dock alltid en fullständig 
redovisning av samtliga lagda bud enligt de krav som anges i §20 

fastighetsmäklarlagen.

Säljarens rättigheter
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgiv-
ning 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. Säljaren behöver inte sälja till 
den som lämnat det högsta budet.  
Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har 
angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäl-
ler 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.

Mäklarens skyldigheter
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 vidarebefordra bud. Till dess att ett köpekon-
trakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta 
emot och vidarebefordra 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 nå-
gon 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 oftast ligger det i 
säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.

Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell budgivning kom-
mer 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 detta.

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 be-
stämt 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 bunden 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.

Personuppgiftspolicy
Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas 
enligt Notars personuppgiftspolicy. En personuppgift är varje 
upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk 
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, 
person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, 
e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in 
är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du 
använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss, 
anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller 
har fått hjälp med en värdering via oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt 
för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de 
beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när 
de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats 
in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas 
olika länge. Vissa personuppgifter måste vi spara under längre 
tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Notars personuppgiftspolicy finns att läsa på 
www.notar.se/information/sekretess-villkor. Har du frågor kan 
du kontakta oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275

Information om s k sidoverksamhet
Enligt 14 § fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till 
sin förmedlingsverksamhet, ägnar sig åt annan verksamhet, s k 
sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljarev och köpare. 
Av informationen ska framgå vad verksamheten avser och, i de fall 
fråga är om förmedling av en tjänst som annan utför, vem som är 
uppdragsgivare eller samarbetspartner. Av informationen ska även 
framgå vilken ersättning som utgår, eller kan komma att utgå och om 
ersättning lämnas till  
mäklaren direkt eller indirekt.

Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information 

om sidoverksamhet.

Verksamhet: Annonsadministration 
Uppdragsgivare/samarbetspart : Hemnet
Ersättning Direkt/indirekt : Indirekt

Fast ersättning: Ja, 50% av annonskostnaden.

För mer information kring bland annat budgivning, roller och rättigheter: Gå in på Fastighetsmäklarinspektionen och deras hemsida www.fmi.se.



Spanien har med sina 320 soldagar om året länge varit det självklara valet för 
soltörstande skandinaver som söker sig ett boende i solen. Spanien är känt för 
sina vita kustremsor och vackra stränder som gett kusten dess namn. Här finns 

golf i världsklass, vingårdar, Europas bästa dykområden, fantastisk natur och 
autentisk spansk cuisine. Goda kommunikationer gör att det är lätt att ta sig hit, 
flera flygbolag erbjuder direktflyg från Sverige till Alicantes flygplats året runt.

Har ni frågor eller funderingar kring köp och sälj av 
en bostad i Spanien så tveka inte att höra av er till 

Notar i Spanien på spanien@notar.se.

Ta gärna del av vårt fantastiska utbud av fastigheter i Spanien
www.notar.se/spanien

Nu finns vi även i soliga Spanien!
Nu har vi slagit upp dörrarna för Notar Spanien. Alla som jobbar på 

kontoret är svensktalande och bor själva i området vilket har gett oss god lo-
kalkännedom. Enligt oss så ska en bostadsaffär i Spanien vara lika enkelt som 
hemma i Sverige. Vi har därför förenklat processen och guidar er från att ni 

landar på flygplatsen tills ni har tillträtt er bostad.



 
 

Personuppgiftspolicy 

I samband med den nya EU-förordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi 
uppdaterat vår hantering av personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig som 
privatperson. Det innebär att du som privatperson har större möjlighet att få insyn i hur 
företag använder dina personuppgifter och har rätten att begära radering av dina 
personuppgifter, ett initiativ vi på Notar står helt bakom. 

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som 
möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 

Notar Sverige AB org.nr. 556783–6316 Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm som är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på www.notar.se, i våra 
system eller på annat sätt.  

Du kan nå oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275 
 

Notar Sverige 
Artillerigatan 42  
114 45 Stockholm 

Personuppgift 

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk 
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat 
identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter 
vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra 
digitala tjänster, köper och säljer med oss, anmäler dig på en visning, är delaktig i en 
budgivning eller har fått hjälp med en värdering via oss. 

Hantering och lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla 
ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller 
raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in. Det innebär 
att olika personuppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa personuppgifter måste vi 
spara under längre tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. 

Vem behandlar - utlämning av personuppgifter 

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi 
personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system 
lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår 
personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer 
eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall 
leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag.  

 

 



 
 

Din rätt att få information om vad som finns registrerat 

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig 
och för vilket ändamål dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har 
registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka 
din identitet.  

Rätt till rättelse eller radering 

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om 
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du 
återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig på, har du också rätt att begära 
att personuppgifterna ska raderas. 

Återkallelse av samtycke 

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från 
din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi 
att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av 
samtycket. I vissa fall kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att 
även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för 
andra ändamål baserat på en annan rättslig grund. 

Ändringar i personuppgiftspolicyn 

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste 
versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör 
väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke. 

Tillsynsmyndighet 

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en 
tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se 
www.datainspektionen.se. 

 

Behandling av personuppgifter för intressenter 

Ändamål: Administrera intresseanmälan 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post 
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har 
anmälts. Annars gallring direkt. 
 
Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms 
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ändamål: Direktmarknadsföring 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms 
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in 

 
Ändamål: Mitt Notar-konto 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms 
Gallringstid: Tre år från att uppgifter har samlats in 

Skulle du nu eller i framtiden inte vilja ha kvar ditt Mitt Notar konto kan du enkelt ta bort 
det genom att logga in på Mitt Notar och klicka på knappen "Ta bort konto".  

Skulle du åter igen önska ett konto hos ”Mitt Notar” så kan du enkelt skapa det 
på www.notar.se 

 

Behandling av personuppgifter för köpare & säljare 

Ändamål: Direktmarknadsföring 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick 
Gallringstid: Tre månader från tillträde för köpare. Ett år för säljare. 
 
Ändamål: Utförande av mäklaruppdraget t.ex. information för bostaden t.ex. bilder 
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt 
förmedlingsuppdrag 
Behandlingsaktivitet: Lagring 
Gallringstid: Ett år från att mäklarens uppdrag för säljaren har fullgjorts 
 
Ändamål: Administration av förmedling 
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt 
förmedlingsuppdrag 
Behandlingsaktivitet: Lagring 
Gallringstid: Tio år med hänvisning till Fastighetsmäklarlagen (2011:666) och 
preskriptionslagen (1977:1160). 
 
 
Ändamål: Åtgärder för att förhindra penningtvätt 
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse 
Behandlingsaktivitet: Lagring 
Gallringstid: Fem år enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism 
 
 
Ändamål: Bokföringsändamål t.ex. fakturor 
Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse 
Behandlingsaktivitet: Lagring 
Gallringstid: Sju år från utgången av det kalenderår då relevant 
 
 
 



 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till behandling referensobjekt i 
enlighet med ovan 
 

 

_________________________________             ____________________________________ 

Ort & Datum                                                             Namnteckning 

 

 

 

 

_________________________________             ______________________________________ 

Ort & datum                                                             Namnteckning 

 



Daniel Sporrong Najjar 
Reg. Fastighetsmäklare 
0708-99 04 56 
daniel.najjar@notar.se 




