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Lugnt
bostads-
område!

Välplanerad
3 rum och

kök!



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



En otroligt
välplanerad 3 rok
med balkong mot
skogen
Nu har du chansen att förvärva adressen Biodlarvägen 17!
En bostad byggd 2019 som präglas av ljus och rymd. Med
en balkong där du kan sippa på kaffet och njuta av
naturskön utsikt.
I det nya området Biodlaren i Göta ligger bostaden på
andra våningen utan insyn och med en balkong som
vetter mot den lugnare skogen. En social och öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum, två rymliga
sovrum och ett väl tilltaget badrum med tvättmaskin.
Moderna färgval såsom laminatgolv av ljusare nyans och
tidlöst vita väggar. Parkering finns på husets entrésida
och tillhörande varmförråd finns på loftgången i mycket
nära anslutning.
På Göta bor du med gångavstånd till skola (F-6),
förskola, ridhus, badsjö och E45 med
busskommunikationer som tar dig till både Trollhättan
och Göteborg på ca 30 minuter.
Den här bostaden vill du inte missa! Varmt välkommen
med din intresseanmälan till mäklare Pernilla Andersson.

Antal rum: 3 rum varav 2 sovrum

Boarea: 72 m²

Utgångspris: 1 590 000 kr

Avgift: 4 074 kr/mån

ERA Axelssons Fastighetsbyrå Lilla Edet

Reg Fastighetsmäklare

073-093 68 88
pernilla.andersson@erasweden.com

www.erasweden.com

Pernilla Andersson



Bostadstyp: Bostadsrätt
Län: Västra Götaland
Kommun: Lilla Edet
Ort: Göta
Område: Biodlaren
Adress: Biodlarvägen 17, 46335 Göta
Lägenhetsnr (Brf): 307055001-B32S
Våningsplan: 2 av 2
Hiss: Nej
Boarea: 72 m²
Antal rum: 3 varav 2 sovrum
Andel i föreningen: 1,02300
Andel av BRF nettoskuldsättning: 888 611 kr
Månadsavgift: 4 074 kr
Ingår i avgiften: Värme, Vatten, Renhållning,
Parkering.
Pris: 1 590 000 kr (Utgångspris)

Parkering
P-plats: Ingår i avgiften. 

Driftskostnader
Antal personer i hushållet: 2
Hushållsel: 18 948 kr/år
Försäkringskostnad: 1 584 kr/år
Summa driftkostnad: 20 532 kr/år
Beskrivning av kostnader: Elkostnaden betalas till
föreningen och regleras i efterhand så du betalar
exakt för elen du har förbrukat. Avläsning sker var
tredje månad och regleras då.

Byggnad
Byggår: 2019
Allmän information: Brf Boklok Biodlaren bildades
2019-2020, i samband med att byggnaderna
byggdes vid samma tid. Området är beläget i
Göta, söder om centrala Lilla Edet.
Föreningen består av totalt 19 radhuslägenheter,
22 parhuslägenheter och 36 lägenheter i
flerbostadshus. Fyra radhuslängor med
sammanlagt 19 lägenheter, 11 parhus med 22
lägenheter och 5 flerbostadshus i två våningar
med 36 lägenheter.
I varje bostadsrätt ingår kallförråd.
Hyra av extra parkering kostar 150:- / mån.
Gräsklippare och diverse trädgårdsredskap finns
att låna av föreningen.

Förening
Namn: Brf Boklok Biodlaren 
Org. nr: 769636-4954
Grundad: 2019
Taxeringstyp: Privatbostadsföretag (äkta)
Juridisk person accepteras: Nej

Övrigt
Budgivning: Det är säljaren som i samråd med
fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen
ska genomföras.
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Om boendet



Planritning



Beskrivning
Hall
En rymlig och välkomnande hall inleder bostaden.
Här har du bra förvaringsmöjligheter för ytterkläder
både att hänga på hatthylla och  att stuva undan i
klädkammaren.
Härifrån når du köket och bostadens badrum.
Genomgående laminatgolv i hela bostaden förutom
i badrum och alla väggar är vitmålade.

Kök
Köket är ett stilfullt IKEA-kök i öppen och social
planlösning mot vardagsrummet och du rymmer
många middagsgäster utan problem. Materialvalen
med vita köksluckor, grå bänkskiva och vitt kakel
bildar en ljus och härlig kombination i köket. Den
maskinella utrustningen består utav diskmaskin
(integrerad), ugn, induktionshäll, köksfläkt samt kyl
och frys. Gott om plats för stort matbord.

Vardagsrum
Vidare in i bostaden når du vardagsrumsdelen. Här
finns en naturlig plats för soffgrupp och tv-
möblemang och stora fönster ger ljusinsläpp och fin
utsikt. Utgång till balkongen.

Badrum
Badrummet är stort och väldisponerat. Här finns
även tvättmaskin och plats/förberett för torktumlare
om så önskas. Inredningen består av dusch med
duschvägg i glas, handfat med kommod, spegelskåp
med belysning, handdukstork och toalettstol. På
golvet ligger en lättstädad plastmatta och väggarna
är kaklade i tidlöst vitt.

Sovrum
Lägenheten har två fina sovrum med bra förvaring
i båda i form av garderober. Båda nås från den öppna
planlösningen i vardagsrummet. Det största av
sovrummen har bra plats för dubbelsäng, tillhörande
sängbord och övrigt möblemang. Det andra nyttjas
idag som kontor men passar även ypperligt som
barnrum eller gästrum.

Balkong
Vidare från vardagsrummet når du balkongen med
den natursköna utsikten. Här sitter du i lugn och ro,
långt ifrån stadens brus, och kan varva ner. Under
sommarhalvåret blir den perfekt att fylla med växter
och utemöbler. Har du tur så kan man skymta ett
och annat djur i skogen.



Beskrivning
Närområde:
Allmänt

Lilla Edet är en tätort vid E45 och centralort i Lilla
Edets kommun belägen 22 km söder om Trollhättan,
54 km norr om Göteborg och 19 km öster om
Ljungskile (väg 167 mot Ljungskile). Lilla Edets
kommun har på senare år haft en hög andel personer
som flyttar in i kommunen tack vare förbättrade
kommunikationer med både motorvägen men även
pendelstationen i Lödöse. Från pendelstationen tar
man sig till Göteborg på 25 minuter och Trollhättan
på ca 15 minuter.

Delar som också ingår i kommunen är Lödöse,
Nygård, Göta, Ström, Västerlanda och Hjärtum. Det
bor
ca 5000 personer i samhället och drygt 14000
personer i hela kommunen.

För den som gillar skog och natur har man kommit
rätt. Här finns skogar, strövområden, stigar längs
med älvpromenaden och flertalet bad-och
fiskesjöar.
Dessutom finns ett av landets bästa laxfiske i Lilla
Edet.

Det finns givetvis en mängd andra olika aktiviteter
såsom ridskola, fotbollsklubbar, gymkedjor, minigolfbana
etc.

Skolor och barnomsorg:
Grundskolor inom kommunen:
Fuxernaskolan - centrum (F-9),
Nya skolan - friskola i centrum (F-6),
Strömskolan - Ström (F-6),
Ryrsjöskolan - Göta (F-6),
Tingbergskolan - Lödöse (F-6)

Kommunala förskolor inom kommunen finns både i
centrum, Hjärtum, Ström, Västerlanda, Göta, Nygård
och Lödöse. Fristående förskola är Nya Skolan i Lilla
Edet. Ströms Slott har förskoleverksamhet och
familjedaghem. Naturmontessori iVäst har förskola
i Lödöse.

Gå gärna in på www.lillaedet.se för mer detaljerad
information samt
kontaktuppgifter.

Tel.nr till Lilla Edets Kommun 0520-65 95 00. Nya
Skolan förskola 0520-520224.

Kommunikation

Här finns bussförbindelser både till Trollhättan och
Göteborgs området. Med den nya motorvägen tar
du dig snabbt och lätt till Göteborg på ca 30 minuter.
Restiden till Trollhättan är ca 15 minuter med bil.
Pendelstationen ligger i Lödöse och tar dig till
Göteborg på 25 minuter och Trollhättan på 15
minuter.
Via Västerlanda går buss 422 mellan Lilla Edet och
Kungälv och buss 333 mellan Lilla Edet och
Stenungsund.

Närservice

I centrala Lilla Edet finner du den närservice som
behövs i vardagen. Här finns
matbutiker, vårdcentral, tandläkare, Apotek,
blomsterbutiker, café,
restauranger, gym, bank, Radio-TV, Systembolaget,
frisörsalonger mm. Elon och Derome finns också i
centrala Lilla Edet.

Övrigt

Lilla Edets kommunhus finns i centrala Lilla Edet. Där
finner du medborgarservice och kommunala
förvaltningar.
Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige där
risken för skred är stor. Läs mer på https://www.
lillaedet.se/bygga-bo-och-miljo/skred/om-skred-i-vart-
omrade
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Tack för ditt intresse för bostadsrätten i Brf
Boklok Biodlaren , lägenhet nr 307055001-
B32S. Här redogörs för hur säljaren avser att
genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Pernilla Andersson 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: 1 590 000 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



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

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

Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar 
för fel eller brister som köparen borde ha räknat med 
eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på 
någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något kö-
paren bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och 
beräknade livslängd. 

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

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

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

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

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvars-
fördelning som enligt lag gäller mellan köpare och 
säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om an-
svarsfördelningen vilket innebär att parterna kan av-
tala om en annan fördelning än den som beskrivits 
ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare fris-
kriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, 
eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

Copyright © Mäklarsamfundet. 



Produkter & tilläggstjänster
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. 

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.

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® Deluxe
Vi når ännu fler potentiella köpare med hjälp av vårt 
unika marknadsförings- paket, ERA® Deluxe, som 
inkluderar annonsering i Sociala Medier, på Boneo 
samt flera andra stora sajter, och väljs ut baserat på 
den optimala målgruppen för just din bostad.

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

1)Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
administrationsersättning om 1472 kr/tecknad för-
säkring. 

2) Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
administrationsersättning om 400 kr/tecknad för-
säkring. 
 
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 2022-11-01



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 budgiv-
ningen
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 budgiv-
ningen
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 
påbörjad försäljning
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en 
mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte 
att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när 
som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits. 
Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om 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 speku-
lant 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 av-
slutad 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



Fast & lös egendom
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. 

Fastighetstillbehör
Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsäga-
ren har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. 
Avsikten vid tidpunkten för anbringandet skall vara 
att föremålet skall förbli permanent på fastigheten.

Byggnadstillbehör
Byggnadstillbehör är föremål som byggnaden blivit 
försedd med av fastighetsägaren, och som är ägna-
de för stadigvarande bruk. Föremålet skall normalt 
sett vara till nytta oavsett vem som äger eller nyttjar 
fastigheten. 

Gränsfall och undantag
Exempel på gränsfall mellan lös egendom och bygg-
nadstillbehör är fristående mikrovågsugn och deko-
der till parabolantenn. Extra utrustning såsom kom-
pletterande frysbox är exempel på undantag och 
utgör inte byggnadstillbehör. Om säljaren skulle vilja 
undanta vissa fasta tillbehör är detta möjligt, om par-
terna överenskommit detta i kontraktet. 

• Byggnad (även  
lekstuga, friggebod,  
växthus, uthus)

• Ledning för gas, el,  
vatten och avlopp

• Oljetank
• Stängsel
• Brevlåda

• Soptunna
• Flaggstång med lina
• Grindar
• Sandlåda
• Torkvinda
• Buskar och träd
• Solur
• Flytbrygga

Exempel på fastighetstillbehör:

• Toalett
• Badrumsinredning
• Badkar
• Duschkabin
• Tvättmaskin
• Torktumlare
• Torkskåp
• Mangel
• Kylskåp
• Frys
• Spis
• Spisfläkt
• Diskmaskin
• Garderober (inkl  

inredningsdetaljer)

• Hatthylla
• Braskamin
• Gnistgaller
• Stege för sotning
• Innanfönster
• Persienner
• Fönsterluckor
• Radiatorer
• Centraldammsugare
• Parabolantenn
• Porttelefon
• Tjuvlarm
• Brandlarm
• Samtliga nycklar

Exempel på byggnadstillbehör

Copyright © Mäklarsamfundet. 

Bostadsrätter
För att bedöma vad som ingår i köpet av en bostads-
rätt gäller i princip samma förutsättningar som för 
fast egendom, nämligen att det som tillförts av bo-
stadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavaren 
för stadigvarande bruk ingår i överlåtelsen. Ledning 
för bedömningen om vad som ingår i köpet kan såle-
des tas i den uppräkning som skett ovan.



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.

Vi är en av världens största mäklare,
och det är vi som kan Lilla Edet!

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!

Storgatan 16, 463 31 Lilla Edet
0520-524350
lillaedet@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Axelssons Fastighetsbyrå

Följ oss!
@eraaxelssonsalelillaedet
@eraaxelssons



Storgatan 16, 463 31 Lilla Edet
0520-524350

lillaedet@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Axelssons Fastighetsbyrå Lilla Edet


