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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



Antal rum: 3 rum och kök varav 2 sovrum

Boarea: 104 m²

Tomtarea: 1 126 m²

Energiprest: 145 kWh/m²/år

Pris: 3 500 000 kr utgångspris

Välkommen till denna charmiga enplansvilla med stor tomt och med närhet till Nödinge
centrum samt tågpendeln som tar dig snabbt och smidigt till och från Göteborg.
Gångavstånd till skolor/förskolor, vårdcentral, golfbana och en cykeltur bort hittar du
populära Vimmersjön.

Enklare standard men en hel del gjort på husets insida. Välplanerat med 2 st stora sovrum,
modernt kök, rymligt vardagsrum samt en helkaklat badrum/tvättstuga.
Denna villan är perfekt för familjen eller paret som söker ett litet mindre hus.

Huset är besiktigat, ta gärna del av besiktningsprotokollet samt energideklaration under
dokument.

Varmt välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare Fredrik Hellberg!

Fredrik Hellberg
Reg Fastighetsmäklare

ERA Axelssons Fastighetsbyrå Ale
M: 073-652 00 30
fredrik.hellberg@erasweden.com
www.erasweden.com

Enplansvilla i centrala
Nödinge!



Fastighet
Område: Nödinge
Kommun: Ale
Församling: Nödinge
Ägandeform/typ: Friköpt - Småhus
Beteckning: ALSBÄCK 3:2
Antal rum: 3 varav 2 sovrum rum och kök
Tomtarea: 1 126 m² (Fastighetsregistret)
Boarea: 104 m² (Fastighetsregistret)
Vatten/avlopp: Kommunalt VA
GA: Gemensamhetsanläggning ALE ALSBÄCK GA:1
GA1
Taxeringskod: 220
Taxeringsvärde: Värdeår 1929, Taxeringsår 2021
- Byggnad: 869 000 kr
- Tomt: 1 485 000 kr
- Total: 2 354 000 kr
Bef. pantbrev: 14 st om totalt 969 000 kr
Byggnadsbeskrivning: SMÅHUSENHET,
HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER (220)
Byggnad, totalt värde: 869 000 kr
Mark, totalt värde: 1 485 000 kr
Summavärde: 2 354 000 kr

Taxeringsår: 2021
Byggår: 1925
Värdeår: 1929

Byggnad
Byggnadstyp: 1 plansvilla
Byggnadsår: 1925
Fasad: Trä
Tak: Plåt
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Grundläggning: Krypgrund
Fönster: Isolerglasfönster & kopplade 2-glasfönster
Uppvärmning: Luft/luftvärmepump

Ventilation: Självdrag
TV-Internetutbud: Fiber?
Datum: 2022-10-19
Energiprestanda: 145 kWh/m²/år
Energiklass:

Driftskostnader
Med 3 personer i hushållet
Värme: 23 100 kr/år
Vatten/Avlopp: 10 400 kr/år
Försäkring: 4 800 kr/år
Summa per år: 38 300 kr/år
Driftkostnaden baseras på säljarens angivna siffror. I
värme ingår kostnad för el.
Tillkommer:
Fastighetsskatt: 8 874 kr/år

Övrigt
Tillträde:
Nuvarande ägare: Mirsad Jakupovic, Zahida
Jakupovic
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.
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.
Naturvårdsbestämmelse: Vattenskyddsområde
Akt: 1440-P2022/4
Beslutsdatum: 2022-05-16
Senaste ändring: 2022-10-17

Information



Beskrivning
Hall/entré
Välkomnande hall med ett mörkt golv och vitmålade
väggar.

Kök & matplats
Vackert kök från 2020. Här finns kyl/frys, spishäll,
ugn, fläkt, inbyggd micro samt diskmaskin.

Gott om plats finns för ett stort köksbord vid
matplatsen.

Vardagsrum
Rymligt vardagsrum med vitmålade väggar och ett
vackert laminatgolv.

Sovrum
I huset finns två välplanerade sovrum, det ena
sovrummet med gott om plats om man önskar ha en
kontorshörna eller en spjälsäng.

Badrum/tvättstuga
Helkaklat badrum/tvättstuga från 2014. Här finns
dusch, wc, kommod samt tvättmaskin





















Planritning



Tack för ditt intresse för fastigheten
ALSBÄCK 3:2. Här redogörs för hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Fredrik Hellberg och är ansvarig bo-
stadsmäklare för förmedlingen av denna bostad.
Tveka inte att ställa frågor och komma med syn-
punkter. 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 ERA hjälper vi dig
gärna med värdering och att förbereda försäljningen
av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA
Försprång”, en förberedelsetjänst som gör dig
startklar när du väl hittar den bostad du vill köpa.
 
Budgivning
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan
slutpriset avvika från utgångspriset: 3 500 000 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 kontakt-
uppgifter som lämnas ut).
 
Kontraktsskrivning
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 klient-
medelskonto 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.

Så här går vi vidare
med försäljningen



Undersökningsplikt 
Utgångspunkt för ansvars- 
fördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fast-
igheten 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 kontraktsda-
gen och att köparen, för att trygga sig, får göra 
en noggrann undersökning av fastigheten. För 
sådana fel eller skador, som köparen haft möj-
lighet att upptäcka eller haft anledning att räk-
na 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. Säl-
jarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller 
i 10 år.

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste under-sö-
ka fastigheten brukar kallas köparens under-
söknings-plikt. Kraven på köparens under-
sökning är långt-gående. Fastigheten skall 
undersökas i alla dess delar och funktioner. 
Finns det möjligheter måste köparen även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och 
andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild upp-
märksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt 
i källare och på vinden), rötskador, skador på 
vatten- och avloppsanläggningar, sprickbild-
ningar i fasad och grundmur samt skorstens-
stock. 

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel 
eller symptom på fel i fastigheten eller är fast-
igheten över huvud taget i sådant skick att fel 
kan misstänkas, skärps kraven på köparens un-
dersökningsplikt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar 
undersökningspliktens omfattning. Om sälja-
ren exempelvis upplyser köparen om ett miss-
tänkt 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 fastig-
heten 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 bor-
de 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 begag-
nat 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 rundläg-
gande undersökningsplikt och det är alltså 
inget krav att anlita någon sakkunnig för det-
ta. 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. Det-
samma gäller om köparen inledningsvis själv 
undersökt fastigheten och då upptäckt sym-
tom på fel som det kan vara svårt att bedöma 
betydelsen av. Som angivits ovan skall köpa-
ren 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 un- 
dersökning köparen gör eller låter göra, ska 
ske före köpet, d v s innan köpekontrakt un-
dertecknas av parterna. Det är dock inget som 
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att 
köparen ska få möjlighet att undersöka fastig-
heten senare och därefter på det sätt kontrak-
tet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel 
och begära avdrag på köpeskillingen eller be-
gära att köpet i dess helhet ska återgå. 

Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besikt-
ningsklausul och är numer vanligt förekom-
mande. 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 försäljning-
en låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som under-
lag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). 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 undersöknings-
plikten omfattar fastigheten i dess helhet och 
vid behov kompletterar med ytterligare under-
sökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet mot-
svarande köparens undersökningsplikt finns i 
egentlig mening inte. Avgörande för bedöm-
ningen 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 re-
levant.

Trots detta kan man ändå säga att säljaren har 
en upplysningsskyldighet. Om säljarens förti-
gande innefattar svikligt eller annat ohederligt 
förfarande kan säljaren gå miste om rätten att 
åberopa att köparen inte uppfyllt sin under-
sökningsplikt. Det finns dock även andra situ-
ationer 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 omständig-
heterna 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. Sälja-
ren får med andra ord inte medvetet utnyttja 
köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysnings-
skyldighet i så motto att han kan bli skade-
ståndsskyldig om han faktiskt känt till eller 
borde ha känt till felet men inte upplyst köpa-
ren om detta. Detta följer av köparens rätt till 
skadestånd på grund av säljarens försummel-
se. 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 tfästelsebeträf-
fande fastighetens skick. Detta gäller i huvud-
sak då säljaren gjort en klar och specificerad 
utfästelse beträffande fastighetens skick. All-
mänt lovprisande eller generella uttalanden 
betraktas inte som utfästelser.

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

Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet 
för säljaren att inom försäkringens ram be-
gränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fast-
igheten samtidigt som köparens rätt till ersätt-
ning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. 
Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en 
trygghet för både säljare och köpare.

Copyright © Mäklarsamfundet.



ERA® Säkert Köp
Att  ditt hus är märkt med ERA Säkert Köp1) gör att 
försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet 
på huset kan öka. ERA Säkert Köp är fullt avdrags-
gill och innehåller bl.a. överlåtelsebesiktning, vitva-
ruförsäkring och dolda fel-försäkring. 

ERA® Mina Sidor
Följ din bostadsaffär på nätet genom Mina Sidor 
(dvs dina sidor). Mina Sidor är verktyget som gör 
din bostadsaffär både lättare och roligare. Genom 
realtidsbudgivning, besöksstatistik med mera får du 
ökad kontroll och översikt över hela försäljningspro-
cessen.

Nordic Dolda Fel
ERA har i samarbete med Nordic Försäkring tagit 
fram de förmånliga ansvarsförsäkringarna Nordic 
Dolda Fel2) vid överlåtelse av villa/fritidshus eller 
bostadsrätt. Försäkringen är unik för ERAs kunder 
och ger dig som säljare ett skydd om en köpare stäl-
ler krav på ersättning för dolda fel som säljaren har 
ett rättsligt ansvar för. 

ERA® Försprång
Att hitta en ny bostad tar ofta längre tid än man 
tror, vilket gör att det är svårt att samordna med 
försäljningen av den gamla. Med ERA Försprång 
förbereder vi försäljningen av din gamla bostad, 
stämmer av intresset på marknaden och samlar in 
spekulanter, så när du väl hittar den där bostaden 
du länge letat efter, kan vi snabbt och smidigt sälja 
din bostad.

Produkter & tilläggstjänster
ERA® Garanti
Att lova mycket är inget konstigt. När man håller 
sina löften. Vi har en väl genomtänkt arbetspro-
cess som gång på gång ger utmärkt resultat. Vår 
ambition är att alltid överträffa dina förväntningar 
och ligga steget före. Genom att vi informerar dig i 
förväg om vad vi ska göra kan du kontrollera att vi 
verkligen gör eller har gjort det – annars har du rätt 
att avsluta samarbetet.

1)Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
ersättning om 1472 kr/tecknad försäkring. 

2) Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
ersättning om 400 kr/tecknad försäkring. I de fall 
där det lokala ERA-kontoret erhåller ersättning från 
ytterligare tilläggstjänster redovisas det separat av 
respektive ERA-kontor. 
 
Hemnet – Vid annonsering på Hemnet.se erhåller 
det lokala ERA-kontoret en administrationsersätt-
ning om 20-40% av annonspriset per annonserad 
bostad, beroende på aktuell prislista samt val av 
produkter.

Hantering av personuppgifter – Vi hanterar dina 
personuppgifter i enlighet med GDPR. Vår integri-
tetspolicy finns att läsa på www.erasweden.com/
integritet

Version 2021-09-01



Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostads-
rätt 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 mel-
lan 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 spon-
tant när det finns flera spekulanter på ett objekt.  

Olika former av budgivning
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två oli-
ka modeller. Vid s k sluten budgivning får speku-
lanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, van-
ligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för 
säljaren. Spekulanterna informeras inte om varan-
dras bud. Vid s k öppen budgivning lämnas bud 
till mäklaren, som löpande redovisar högsta bu-
det till säljare och till övriga spekulanter. Speku-
lanterna 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 sakli-
ga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp 
vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informe-
ra 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 bunden 
att sälja till det pris som har angetts i en annons eller 
på annat sätt under försäljningen, vid försäljning av 
fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som för-
medlas av fastighetsmäklare.

 
Säljaren kan närsomhelst avbryta en på-
börjad 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 försälj-
ningen. Mäklaren kan inte ge några löften till någon 
om att få köpa utan ska göra klart för spekulanter-
na att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får 
dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spe-
kulanter.
 
Mäklaren måste alltid vidarebefordra 
bud
Till dess att ett köpekontrakt 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 an-
ledning 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 oftast ligger 
det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulan-
terna 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 bun-
den att stå kvar vid det; inte ens om det lämnats 
skriftligen.

• En spekulant kan inte räkna med att få fortlö-
pande information av mäklaren om hur budgiv-
ningen och försäljningen fortskrider.

• En spekulant har inte rätt att få veta vilka de öv-
riga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller 
vilka villkor som diskuterats med andra speku-
lanter.

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

Fastighetsmäklarinspektion, FMI

Bra att veta 
om budgivning



När en byggnad eller andel i en byggnad 
säljs, ska ägaren se till att det för byggnaden 
finns en energideklaration som vid 
försäljningstidpunkt (när köpekontrakt 
undertecknas) inte är äldre än tio år.

Varför energideklaration? 
Att energideklarera byggnader är inte enbart en 
svensk företeelse utan detta är en del av EUs mil-
jömål om minskad energianvändning. En minskning 
med 20 % till år 2020 i förhållande till 1995 års för-
brukning. Lagen (2006:985) om energideklaratio-
ner för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006.

Vem utför energideklarationen?
Energideklarationen utförs av utbildad och god-
känd energiexpert som skickar deklarationen elek-
troniskt till Boverket.

Hur vet man att en byggnad är energi-
deklarerad? 
Säljaren (byggnadsägaren) kan visa dokumentation 
på utförd energideklaration som är yngre än tio år. 
Om byggnaden säljs vidare inom tio år, från den tid-
punkt då deklarationen upprättades, behöver ingen 
ny deklaration upprättas inför den senare försälj-
ningen.

Vem gör vad?
Säljaren - ansvarar för att det finns en energidekla-
ration - yngre än tio år. Köparen - kan enligt lag, om 
energideklaration för byggnaden inte är utförd eller 
är äldre än tio år, utföra en deklaration på säljarens 
bekostnad.

Fastighetsmäklaren
Fastighetsmäklaren ska informera säljaren om den-
nes ansvar att upprätta en energideklaration, om 
det vid försäljning inte finns någon som är yngre än 
tio år. Även köparen ska informeras om att energi-
deklaration ska finnas och om så inte är fallet, infor-
mera om köparens lagliga rätt att, inom sex måna-
der från tillträdet, upprätta en energideklaration på 
säljarens bekostnad. Fastighetsmäklaren ska även 
verka för att en eventuell överenskommelse ellan 
parterna om energideklaration ska dokumenteras i 
köpekontraktet.

Energiexperten
Energiexperten arbetar för det ackrediterade före-
taget, samlar in och bedömer uppgifter för den ak-
tuella byggnaden.

Kommunen
Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller ener-
gideklarationerna.

Boverket
Boverket utfärdar föreskrifter i anslutning till lag och 
förordning om energideklaration av byggnader och 
för ett särskilt register över energideklarationer.

KÄLLOR: 
Lagen (2006:985) om energideklarationer för 
byggnader, Boverket, FMI Fastighetsmäklarinspek-
tionen.

Energideklaration för småhus



Om oss
Vi på ERA Axelssons Fastighetsbyrå har hjälpt

våra kunder att hitta nya ägare till sina hem i mer
än trettio år nu. Vi är en engagerad och

personlig fastighetsbyrå som ser det som vår
viktigaste uppgift att du som kund blir helt nöjd.

En lyckad, problemfri försäljning är ingen
självklarhet. Vi vet vad som krävs och är beredda

att göra det lilla extra! 
Våra skickliga och erfarna mäklare har alla en
lokal förankring på orten och har mycket god

kännedom om bostadsmarknaden i vår
långsmala kommun. Även leverantörer av våra

kringtjänster som fotografer, stylister och
tryckerier är handplockade av oss för att de är

de bästa på sitt område. Allt för att du ska få de
bästa förutsättningarna för en lyckad

bostadsaffär.

ERA Axelssons Fastighetsbyrå är en del av
ERA – en av Europas största mäklarkedjor. I och

med detta får vi möjlighet att kombinera vår
mångåriga erfarenhet av den lokala

bostadsmarknaden med ännu starkare
marknadsföring av våra objekt och vi är

övertygade om att det kommer att hjälpa våra
kunder till en ännu bättre affär.

Varmt välkommen att höra av dig till oss så
berättar vi mer om hur vi jobbar!



Postvägen 2, 446 32 Älvängen
0303-74 66 90

ale@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Axelssons Fastighetsbyrå Ale


