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Vi är fastighetsmäklare som alltid vill bli 
bättre. Bättre än igår, bättre än andra. 

Vi är lyssnare, entreprenörer, lagspelare. 
Vi ger beröm, vi lyssnar till kritik och vi 

delar med oss av vår kunskap. 
Vi tar ansvar för att lösa saker innan 

de blir problem. 
Vi hyllar kundrelationer, vi håller löften. 

Vi lever med möjligheten att allt är möjligt. 
För vårt jobb är någon annans hem. 

Och vårt jobb är att aldrig glömma det.

Välkommen till ERA®.

Vår mission



1  1/2-plansvilla med
spabad och pool
Välkommen till denna trevliga bostad! som passar lika bra
som fritidshus som året runt boende. Här har du
möjligheten att förverkliga din dröm om ett mysigt och
trevligt boende på landet med en tillhörande härlig tomt
som ligger belägen på lugn och familjevänlig gata.
Villans 102 välplanerade kvadratmeter är fördelade på
fyra rum och kök varav två stora sovrum på övre plan
som går att dela av till tre rum. Det finns även ett
duschrum/wc på övre plan. På entréplan finns ett rymligt
kök med köksö och öppen planlösning mot vardagsrum
med braskamin samt rum i vinkel som går att använda
som tv-rum eller matrum.
Intill köket finns utgång till inglasat uterum med Spabad
och även pool med stort pooldäck på baksidan av huset.
På entréplan möts du av en inbjudande hall med rymd.
Intill finns en praktisk tvättstuga med Wc.
Tomten är lättskött och är en grönskande oas med stor
gräsmatta där man kan koppla av i solen
Västanvik är beläget vid Vätterns östra strand, emellan
Motala och Askersund. Härifrån har ni bra
pendlingsmöjligheter till Motala, Linköping, Askersund,
Örebro m.m.
Det finns småbåtshamnar med möjlighet att ansöka om
båtplats. Det naturnära området erbjuder strand för bad
och lek. Från Västanvik tar ni er även ut på
Östgötaleden och fina promenadstråk i skog och längs
vattnet.

Antal rum: 4 rum

Boarea: 102 m²

Tomt: 1 397 m²

Utgångspris: 1 690 000 kr

ERA Andersson & Karn Fastighetsbyrå Motala

Fastighetsmäklare

070-932 45 50
stephane.rydfors@erasweden.com

www.erasweden.com
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Bostadstyp: Småhus
Beteckning: MOTALA VÄSTANVIK 2:351
Upplåtelseform: Friköpt
Län: Östergötland
Kommun: Motala
Ort: Motala
Område: Västanvik
Adress: Åtorpsvägen 351, 59197 Motala
Boarea: 102 m² (Lantmäteriet)
Tomt: 1 397 m²
Antal rum: 4
Taxeringskod: 220 Småhusenhet, bebyggd
Taxeringsår: 2021
Värdeår: 1978
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsvärde byggnad: 774 000 kr
Taxeringsvärde mark: 242 000 kr
Summa taxeringsvärde: 1 016 000 kr
Pris: 1 690 000 kr (Utgångspris)

Driftskostnader
Antal personer i hushållet: 2
Elförbrukning: 22 173 kWh/år
El: 25 284 kr/år
Sotning av skorsten: 382 kr/år
Renhållning: 2 982 kr/år
Försäkringskostnad: 5 810 kr/år
Samfällighet: 10 800 kr/år
Beräknad kostnad för uppvärmning av Spabad
med ca 40 grader varmt.   ( kwh 2768 ). Ingår i
årlig årsförbrukning.: 4 152 kr/år
Summa driftkostnad: 49 410 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift: 6 270 kr/år

Byggnad
Byggnadstyp: 1 1/2 plans villa
Byggår: 1978
Grund: Krypgrund/källare
Stomme: Trä
Fasad: Träpanel
Utvändiga plåtarbeten: Lackerad plåt
Fönster: 2-glas
Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Skorstenskommentar: Besiktad vart tredje år och
sotad varje år.
Byggnadskommentar: Småhusenhet, bebyggd
(220)
Byggnad, värde: 663 000 kr
Mark, värde: 173 000 kr
Summavärde: 836 000 kr
Taxeringsår: 2018
Byggår: 1978
Värdeår: 1978
Vatten/avlopp: Vatten via samfälligheten. Avlopp
Vatten via samfälligheten. 

Typ av uppvärmning: Luft/luftvärmepump/
braskamin/ direktverkande el
Ålder på värmeanläggning: 2021
Märke på värmeanläggning: Thermia Aura T1
Typ av ventilation: Självdrag
TV/Internet: Fiber finns vid tomtgräns
Övriga byggnader: Intill huset finns även en
gäststuga.

Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd
Besiktningsman: 0

Samfällighet, servitut etc.
Information: GEMENSAMHETSANLÄGGNING
MOTALA VÄSTANVIK GA:1
fnr_050027955, 2012-12-04 Avser vägar samt
vänd- och parkeringsplatser.
GEMENSAMHETSANLÄGGNING MOTALA
VÄSTANVIK GA:2
fnr_050027956, 2012-12-04 Avser
vattenförsörjningsanläggninng,
avloppsvattenanläggning,
hamnområden, bryggor, bollplan, grönområden
och övrig mark.
Planer och bestämmelser: Västanvik Nr 2,
Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19670406)
Planer och bestämmelser: Västanviks
Fritidshusområde, Ändring av dp (Beslutsdatum:
20080124, Registreringsdatum: 20080327)
Rättigheter last: Avtalsservitut: Villa mm - Se
beskrivning
Avtalsrättigheter: Avtalsservitut VILLA MM

Inteckningar
Inteckningar: 
Totalt belopp: 873 500 kr

Övrigt
Budgivning: Det är säljaren som i samråd med
fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen
ska genomföras.
ERA® Säkert Köp: Denna bostad bär
kvalitetsstämpeln ERA Säkert Köp. Det innebär att
bostaden är grundligt besiktigad (inkl okulär el-
och VA-kontroll), samt omfattas av en Dolda fel-
försäkring och en separat försäkring för självrisk
och åldersavdrag för skada på gällande
hemförsäkring. Detta innebär en större trygghet
för dig som köpare. Observera dock att ERA
Säkert Köp ej fråntar dig som köpare din
undersökningsplikt.
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Om boendet



Beskrivning
Rumsbeskrivning
Entréhall med plastmatta, ljusa väggar och
garderobsskåp.

Kök
Kök med köksö och öppen planlösning mot
vardagsrum. Utrustning i köket: spis med ugn,
spisfläkt, kyl och frys och en diskmaskin.
Laminatgolv och vitmålad träpanel/tapet på väggar.

Vardagsrum
Vardagsrum med braskamin. Fönster åt två
vädersträck, för ett härligt ljusinsläpp. Laminatgolv,
tapet på väggar.

Tvättstuga
Praktisk tvättstuga vid entré. Inrett med
våtrumsmatta och våtrumstapet.
Här finns tvättställ med kommod, Wc , tvättmaskin,
tvättho.

ÖVERVÅNING:
Duschrum
Rymligt duschrum inrett med dusch, wc, handfat
med spegelskåp. Våtrumsmatta på golv och kakel
på väggar.  Det finns
även fönster som underlättar vädring.

Allrum/kontor
På övervåningen finns ett allrum med gott om
ljusinsläpp från fönster.

Sovrum
Stort sovrum med trägolv och träpanel upp till nock.

Sovrum
Öppet allrum/sovrum på övre plan med laminatgolv
och ljusa väggar.

UTFÖRDA RENOVERINGAR
Interiört i Fastighet:
* Kyl ca. 363 L. "Whirlpool", - 16
* Frys ca. 350 L. "Husqvarna"
* Badrumsfläkt, "Fresh intellivent 2.0", badrum plan
2 - 16
* Taklampa, badrum plan 2 - 16
* Duschvägg (glas), badrum plan 2 - 16
* Badrumsskåp hörn - 16 plan 2
* Spis "Electrolux"
* Varmvattenberedare Nibe (200 lit)
* Tvättmaskin 7 kg. "Beko"  - 18
* Spisfläkt "Electrolux" - 19
* Element, badrum plan 1 - 19
* Wc stolar, självstängande lock, badrum plan 2 och
toa plan 1 "IFÖ" - 21

* Spegelskåp plan 2 - 21
* Värmepump (luft/luft) "Thermia Aura T1" - 21

Ute: Altan & Pool mm:
* Filter och Pump och övr. tillbehör till pool
"waterman" - 17
* Pool Dammsugare robot "Smartpool 4i" - 18
* Pool Täckning (grå) och upprullare (rostfri) - 20
* Pool Soltäcke (blå) och upprullare (vit) - 21
* Pool Värmepump (luft/vatten) "Primastar" - 21
* Cellplast isolerskivor (under spabad) - 21
* El, 3 fas till spabad och kwh räknare enbart till
spabad. 21
* Spabad "Denform 31" (2 sittplatser, 1 liggplats) - 21

NÄROMRÅDESINFORMATION
Samfälligheten äger vägarna, färskvattensystemet,
avloppssystemet med reningsverk. Vidare äger
samfälligheten skogen, åkermarken, hamnarna och
badplatserna osv. Fastighetsägarna i Västanvik har
även den stora förmånen att äga kräftvatten för fiske
till det egna hushållet. Det hålls även en del
gemensamma aktiviteter för den som vill delta.
Besök gärna föreningens egna hemsida för mer
information om Västanviks område www.vestanvik.
se
Västanvik är ett vackert område med skiftande natur.
Det är oftast kort gångavstånd eller cykelavstånd
till Vättern, där det finns flera badplatser och
båthamnar. I området finns det även många
promenadstråk
och fina bärskogar. Möjligheten att fiska kräftor
finns. Mataffär med bra utbud finns i Nykyrka.

Båtplats
Det finns 5 hamnar med bryggor och båtplatser.
Båtplatserna ingår inte i fastigheten utan
behandlas för sig med separata avgifter och kö.

Närområde:
Västanvik är ett naturskönt område där alla
fastigheter ligger nära Vättern, med
tillgång till bad och fiske. Området består f.n. av 421
fastigheter, varav ca.
en fjärdedel för permanentboende. Området
administreras av en
samfällighetsförening, som ansvarar för vägar,
vatten och avlopp, hamnar och
badplatser. Till området hör en hel del skog med
utmärkta strövområden och
stigar. Föreningen har också strandrätt i sjön med
bl.a. kräftfiske. Det finns 5
hamnar med bryggor och båtplatser. Båtplatserna
ingår inte i fastigheten utan
behandlas för sig med separata avgifter och kö.
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Planritningar
A°torpsva gen 351 entre' copy

A°torpsva gen 351 o vre copy



Information om 
undersökningsplikt - Fastighet
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 kon-
traktsdagen 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 upp-
täcka 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 fast-
igheten 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 vin-
den), rötskador, skador på vatten- och avlopps-an-
läggningar, 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 under-
sökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis 
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra 
en varningssignal, som bör föranleda en mer ingåen-
de undersökning från köparens sida. Å andra sidan 
ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av 
fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästel-
ser 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 räk-
nat 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 normalfal-
let skall kunna uppfylla sin grundläggande undersök-
ningsplikt 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 fastighe-
ten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara 
svårt att bedöma betydelsen av.

Som angivits ovan skall köparen undersöka fastighe-
ten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen 
en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant 
på vilken omfattning en beställd besiktning har. Nor-
malt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar 
av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och av-
lopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att 
komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den under-
sökning köparen gör eller låter göra, ska ske före kö-
pet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av par-
terna. 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 upp-
täckta 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 



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 utfästelsebeträffande 
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren 
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande 
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generel-
la uttalanden betraktas inte som utfästelser. 

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

Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för 
säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin eko-
nomiska 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.
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Information om undersökningsplikt - Fastighet forts.

sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åbe-
ropa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser 
som anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter 
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktnings-
man, ofta för att tjäna som underlag för en säljarans-
varsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt 
att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, 
gärna med den besiktningsman som utfört besikt-
ningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor 
vikt att köparen då tänker på att undersökningsplik-
ten 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 upp-
täcka för köparen. Endast om felet inte är upptäck-
bart är det relevant. 

Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en 
upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande inne-
fattar 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 upp-
lysa 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 villfa-
relse avseende ett förhållande och där han vidare in-
ser 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 upplysningsskyldig-
het 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 





Drottninggatan 23, 59123 Motala
0141-290990

motala@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Andersson & Karn Fastighetsbyrå


