F'LORII\
PARTNERS
Frågdista - fastighet
Säljare

Cecllia Ardersson
Rog.-r Andersson

Objekt

Fasiigheten SÖDERTAL.IE JUVISTA 2:34 med aclressen JumslabergsväEen 4, 151-66
Sodertä lje

Frågor

att

besvara

Frågorna i denna frågelistr besvaras av säljaren.

fastigheten
1

r. När förvär-,.,ades fastiEh:-tcn? December 2018

1

b

När ar byggnaden uppförcl?

1 c. Finr'rs erfci-derliga bygelov?

2015

Ja

1 d. Har energideklaration gjorLs? Når?

2018

a.lar ny-. till- elier crrcygqnacj Lriföris på lastigreren, och i sa tal . närl
202'1. Uterum, stenlagd uteplats, takad altan

2

2 b H.rr Ni själv uLlörL.lllcr l,:lil ritför;r förbatrring.rr oclr,,eller- repar.rtioncr på fasrigheren.
och i sa f:ll nå1r?

2021'. mälning av förråd

3. Har ni observerat eller haft anleclning att misstanka brister eller fel i dränering och
fuktisolcring eller fr-rktgencmslag f ukLskador. rötangrepp eller Iiknande i källarvaningen.
byggr.adens yiter- eller inncriak eller iandra d.-lar av byggnaden? När?

i

Nej
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4 a. Har ni observerat el er hafl arledning ati rrisstänka bristcr eller fel i dct invändiga eller
det tirvändiga el-, vatrlr eller avioopssysienret? När?
Nej

'1 b.
nLt

Om avlopoct på fasrighelcn är enskilt - har lillslånd beviljats av komnrunen och isii fall

r?

5 .r. Orn egen brunn finns, har, såvitt Ni vet, vattenmängden någon gång varit otillräcklig for
normal föi brukning ?

l\arl _

5 b. Har provtagning avseende vatlners k,ralilcl skr:tt? När?

Har vattnets <valitet nagon gång varit orillfredsställanCe? Närl

Nej

5 c. Antal personer i hushallet:-f__

6. Har Ni obs.'rv.'rat cllcr haft anledning nrisslänka att brisler eller fel för.-korrrrcr
värt-neisoleringen i golv. väg.qar, tak nr rrr?

i

Nej

7. Har Ni obs-'rveral eller haft anledning misst.inka sälLningsskador ibyggnadcn eller
rrarksätining. sprickför,'komst i skorsiensstocken cllcr grundmurcn? Har provtryckning skett?
När?

Nej
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8. Har företrädare för myncighet (t er byggaadsnärnnd ellei- skorsicnsfejar-iräsrare) gjort
påpeka rrde

r cl lcr Lrtfä rd,:r föreläeea

n

der.r? Nä r?

Nej

9. Har konrr'cller utlörLs avsccnde
Rarlon ( X)h (--) Net Närl 2020
:

(:) Ncj När?
Har n.:got särsl<ilt frarrkorrmiI vid c]essa kontro ler?

Skorsr-^ir (__)Ja

Nej

10. Har Ni observerat eller haft anledrring mrssr;inka några andra fel itastighelen scm
[öparen bör upplysas ornl Försök tänka Er irr i köparer-rs situalion.
Nej

11. Hur rrånga nycklar finns de: totail lill fasliglreten?

3st

Slutbesked/-bevis

Slutbesked firrns (oygglovsärenden påborjade efter clen 1 rraj 2011)

la(i

Nej(__)

Slutbevis frnrrs (för bygglovsärenden påbö11ade för-c clen 1 nraj 2011). ia(__) Nej(__)

Svarens innebörd

Obse-vera alL det förhallande atl ln ["åga D.^svarats med ell ne1, inte inncbär- en garanri för
felfrihel iomf '.rgat iränseende. ut.ir endast irrncbär ait karrnedom cllcr rnisstank.- onr fcl inte
förcligger hos den sorr avgivit svar.-t. Observera också att ert fel ellcr misstanke orn fel sonr
säljaren påralat i norrnalfallel int-- kan åberopas av köpar.-n.

Underskrift säljare

Säljaren intygar hä"mcd att iran noggrant sökt besvara ovansråendc fragor sarri
del :v cilagda inl.ormatiorr rörande ansvarer for fastigherens skick.

Södertälje 2022-05-03

aii han tagit

Södertälie 2022-05-03

Ori och datunr

aaL-e,
Cecili.r Anderssön
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BILAGA TItL FRAGELISTA

ANSVAR

lnfc.,rrnation om köpai-ens och säl]arens ansvar för fasrighcrcns skick min

Utgångspunkt för

Urgangspunkten enligt jordabalken är att fastighcren skall ståmma överens med v.rd sorr

ansvarsfördelningen vid
överlåtelse av fastighet

avtllars mellan parter-na ocl. ;nte ieller avvika från vad köparen r.ned fog kunntt forutsatla
vic kopel. Därutover galler att den köps i dcr skick dcn [akliskL befrnner sig i pir
kor.:rakl,sclagen och atr köparen. iör atl l-rygga sig. t.rr gör.r -n n.ggrdnn r-rndersökning av
fastighclcn För sådana fr:l ellcr skador. sonr köparen haft nrojlighei atr upptäcka ell.-r hafi
anlcdring ati räkra nncd p.g.a. fastigherens alder och skick. kan säljaren lrrr: gör:s arrsvarig.
Säliaren ansv.rrar dock för dolda fel, clvs sådana fel ifasti-gheteir sonr köparerr irte bcrt
uppracka och oa'vsett orn säljaren själv känt till feler eller inte. Säljarens ar.rsvaTför dolda fel
rs,ig r- er g ill^r i 10 r'

Köparens
undersökningsplikt

i

ait köpareir rniste u;rCersöka fasliglreten brrkar kallas köpar'ens
tundersökningsplikL. Ki-avcn pa köpare ns r-rndcrsökning är' långtgåcnce. Faslighelen skall
Lrndersökas ialla dess delar och tunktioner-. Finns del rnöjlig,heter rnåste köparen även
inspekrera vindsutrymrnen, krypgrurrder och ancli-a svårtillgängllga uirymmen. Särskrld
upp,rärksamher bör ägn:s åt fuktskador (specielI i käll:re och pa vincjen), röiskador. sk:dor
på vat:en- oci. avlopcsanläggningar, sprickbildningar ifasa:l ccl'grurdrnur sarrrt-Jrgångspr.lrrkten

sko rsten sstock.

Upptåcker köparen vid sin rndersökning fel eller symptoin pa fel ifasiigheien eller'ar
fastigheten över iruvud taget i sådant skick att fel kan misstånkas, skårps kraven på koparens

;nl",jLr'ing,ol,k,.
Även cie uppgifter såljaren lämnar paverkar undersökningspliktens oirfattiring. Om Säljalen
exempelvis upplyser köparen om elt irisstänkt fel kan det urgöra en varninqssienal. sorx bör
föranleda en mer ingående undersökning från kopar"n, sid,r. A rrdr: rlCan ska köparcn intc
behöva r-tndersöka s;idana del.lr av f.rstighet.-n sonr sJl.jarerr l;imnat Lrtrryckliga utfäsrelser
eller garantier för, under förLrsiittning at: d.-ss.: inte .jr för allrrräat hållna.
Köparen bör slirtligcn ha iåtankc atL säljarerr inrc svarar för fel och brister. scm köoar.-n borde
ha r-äkral nred eller borde ha "förväntat sig" med hånsyrr till farstigher.-ns ålder. pris. skick och
använcinirg. Han bör därför anpassa sir.r lmdersökning till derra. Ror kopet ett t-regagnai hr-is
rrast.- köparen ta i beråkning at: vissa dclar och lunklicner r-rlsarts för slitage och på grund av
ålder- r o nr. kan vara uttlänta och i Sehov av Lribyie eller ivar-r fall rercverirrq.

Anlitande av

Jordabalken Lrtgar från ert köparen själv i normalfallet skall kunna uppfvlla sin grundläggandc
undc-'rsökningsplikt och der är alliså inger krav all anlira någon sakkurrnig fitr derra. Trots clet
vä1jer de flesla köpare att arrlita s.k. besikrningsman e ller annan sakkrrrnig och deita ,rr ait
rekonrr-rrerrdera or iran irrtc själv har särskild byggnadsleknisk kunskap. Detsanrnra gällcr onr
köparen inledningsvis själv r-rirdersökt fastigheten cch då upptä.k: synrtom pa fel sorx deL kan
vara svårt art bedönra betydelsen av. Som angivits ovan sk.rll köparen undersöka fastigheten i
alla cless delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det darför viktigr att vara
observant på vilken cmfatlning en beställd besiktning h.rr. Normalt omfattar inte en sådan
besikrning vissa dclar av fasrigheten säsom elinstallationer, varten och:vlopp, rökgangar mm
varför köpareir bör- övervJga art kcmrletrera sin undersökning.

besiktningsman

Jordacalken har soin utgårrgspurrkt atr dcn undersökning köparen gor eller årer göra, ska ske
för köpeL. dvs. innan <öpckontrakt unclertecknas av parterna. Det är dock ing.-t som l-rindrar
all, par:erna i konrraklet avtal.:r om att köparen ska få möjlighet att undersöka iastigheten
senare och dareft.-r på del satt kontrakret då fcreskriver ska fa åbcroca urpptåckta fel och
beg.ira avdrag på köpeskillingeir eller begära ail köpet i dcss hclhet ska återgå. Denna typ av
avtalsvillkor brukar kallas [resiktningsklar,rsul och är numer vanligt förekommairde. Tas eti
sådani villkor in är del vikligt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för atr koparen ska
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser sorn anges ivillkoret.

Det förekorrrner ati sällaren inför försäljningen låter undersöka fasrighelcn nreC hjälp av en
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besik:niagsmai-r, cfla för atr tjara s3m rincl-'rl:rg for cn säljaransvarsföi-)äkring (sc nedan).
dessa fall är det viktigt art köpar.r noga går iEenonr besikrningsprctokoller. gärrra rned den
besikrningsrran som Lrtförr besikiningen, sk köpargerromeang. Det är också av stor vikt att
köparen då tänker på
undersökningsplikten onrfattarf:srigheten icless helhet ocl. vid
I

rt

beho,r kompletterar med ytterligar e u nclersökninlqar.
Säljarens

upplysningsskyldighet

Nåqon gcnerell upplysningsskyldiehet nroisvararrde köpar-er..s undersökningsplikt frrrns i
egentlig rrenit.rg irrre. Avgörarde lör bedör'rnirrgen onr ett faktiskt fel år relevant eller inte, är
om felet är nröjligt att rpptäc(a för köparen. Endast onr felet inte är upptäckbart är clet
relevant. Trots oetta kan mar änclå säga ati säljarer. har eir irpplysningsskyldighet. Om
säljarens förrigancle innefarar svikligt eller annat oheder ligt forfarande kan säljaren gå miste
om rätrerr alr abcropa att köparo'inte uppfyllt sin undcrsokningsplikr. Det frnns clcck är,en
anclra situa'.ioncr där s.rljaren:r skyloig ltt Lrpplysa om iörhållanden som han halretskalt orn
och som köparen borde he r.lpplickt nr,'n förblseiL. Del lr framst 1'råga onr situarroncr d;rr
omsräncigh.'t,'rna är såclana att säljarcn nråsre försrir ati köparcn ar lviilfarelsc avseend,- ett
iörl.å larrde och där han vidare inser atr förhå lancl.-t kan vara avgör.rnde för köparens
köpbeslut. Saljarer. får nred andra ord inle medvetet utnyrija köparens okunskap onr ett vlsst
förhållandt:
Säljaren (an vidare sägas ha err .tpplysningsskyldighei iså motto atr I'ran <an bli
sl<adesiåndssl<yldig onr l'ar fakriskt k.int iill cller borde ha kårrr rill feler rnen inte upplysl
köparen onr detia. Delta iöljer av köparens räii Lill skadesrånd på gruncl av s:tljarens
försummelse. Det är sålecles i s:rljrrerrs egel intresse att han upplyser köparerr om cle fel eller
symptom som lrar kanner till eller nrisstän<er linns. VaC som reclovisats av säljai'err ärdessutom int-- dolt ocl.r kan i normalf,rller irte åberopas av köoaren.

Säljarens utfästelser

Sailjaren kan bli bunden av en u*äslelse beträfferde faslighetens skick. Detra gäller

i

huvudsak då säljaren gjorl en klar och specilrcerad uifäslelse beträffancie lastighetens skick.
Allmänt lovprisande eller generella utralancien betraktas inte som ulfäsrelser.

Avtalsfrihet friskrivning

Avtalsfrlhet rådcr nrellarr parterrra cnr airsvaret fcr fastighetens skick. variör parterna kar.r
avtala orl atrrrarr ansvarsförCelnirg ärr vad sor-n angivits ovan. Ert exenrpel på detta är- då
säljaren friskriver sig fr-an atrsvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
'.

Säljaransvarsförsäkring

rn

l.t'on.

Getrorr säljarairsvarsförsäkrlrrg hrrns rr,öjlighet för sällaren aLL inonr iör-säkringens rarn
bcgränsa sin ckononriska ris< för dclda f..l ifasrighcten sanrlidigt som köparens räli rill
ersätrrring för sådana fel säkerställs
försakringen. Säljaransvarslörsäkringen erbjucler
',,ia
således en trygghet för bade säljare och l<öpare.
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Underskrift

köpare

Köparen intygar härmed a:r han iagit d.-l av C3 svar -äljarcn avgivit;anrl cilag:la inlorrnatior:
rörande ansva -et för iastigh:tens sl<i. <.

Ort och claLum

Orr och dalum

Underskrif t och narn nförtyd ligand.-

Underskrift och nam nföriydligande
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