Informationsblad
1. Avflyttningsstädning

I de flesta överlåtelseavtal för villor och bostadsrätter finns en särskild bestämmelse för städningen. Det normala är, att säljarna
gör snyggt och rent och städar efter sig, men man kan naturligtvis också komma överens om, att säljaren inte behöver städa.
Det senare förekommer ibland, när bostaden skall genomgå en mycket omfattande renovering. Trots att städningen är en del i
avtalet från säljare till köpare, förekommer ofta klagomål från den tillträdande fastighetsägaren eller bostadsrättshavaren. Man
skall observera att för avflyttningsstädning ställs mycket höga krav, och det är något som inte klaras av på en kväll, utan ofta får
beräknas ta många timmar, kanske dagar för en normal villa.
Detta innebär ofta praktiska problem, eftersom utflyttning
och inflyttning pågår parallellt. Tillträdande ägare vill så
snabbt som möjligt ta bostaden i besittning. Det är därför
lämpligt och praktiskt, att köpare och säljare redan före den
aktuella dagen försöker åstadkomma någon slags plan för
utflyttning och städning.
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Målsättningen för rengöringen är att avlägsna all smuts och
alla fläckar, så att endast sådant som beror på nötning och
ålder kan märkas i bostaden. Kravet på en
avflyttningsstädning ställs mycket högt, och den bör vara
utförd på ett sådant sätt, att i de fall köparen före sin
inflyttning skulle anlita en städfirma, skall en seriös städfirma
kunna konstatera, att inget arbete finns att utföra. Man bör
komma ihåg, att städningen är en del i avtalet mellan köpare
och säljare.
Många av de problem som uppkommer i samband med
städning beror på att säljare och köpare inte har samma
bedömningsnormer. Anser köparen att städningen inte är
riktigt utförd, kan köparen naturligtvis städa ytterligare själv i
samband med inflyttningen. Räkna då inte med någon
ersättning från säljaren i ett senare skede, utan notera att
man genom att städa också tar bort bevisen på att
städningen var dålig. Istället ska man omedelbart påtala
bristerna i städningen för säljaren, så att denne genom egna
åtgärder eller anlitande av ett städföretag kan rätta till
situationen. Kan inte problemet lösas genom en frivillig
överenskommelse mellan säljaren och köparen, återstår för
köparen endast att anlita en städfirma, som utför en
avflyttningsstädning, och senare kräva säljaren på ersättning
för de kostnader som uppkommit.
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Bostadsrum
Samtliga målade ytor skall rengöras på samtliga ytor och det
är viktigt att man inte glömmer utrymmet mellan elementen
och väggen. Samtliga fönster skall tas isär och tvättas på
alla sidor. Fönsterbågar, snickerier och eventuella
persienner skall avtorkas. Garderober och
garderobsinredningar skall våttorkas med rengöringsmedel. I
det fall garderoben inte når taket skall även ytorna ovanpå
garderoben rengöras noggrant. Golvlister, trösklar och golv
avtorkas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att få bort
dekaler och andra klistermärken. Krokar och tavlor och
andra upphängningsanordningar bör avlägsnas.
Kök
Köket skall tvättas i sin helhet. Detta innebär att även taket
skall avtorkas. Spisen skall dras ut från väggen och rengöras
på alla sidor, även bakstycke. Vägg och skåpsidor och golv
där spisen stått rengöres. På många spisar förekommer
dubbla glas vid ugnsluckorna och här kan vara nödvändigt
att montera isär så att man kommer åt glaset på alla sidor.
Skärbrädor som ingår i köksinredningen skall skuras både
på över- och undersida. Fasta armaturer i köket skall
monteras ned och diskas. Köksfläkt och ventiler skall
rengöras in- och utvändigt såväl som galler i köksfläkten.
Kyl- och frys skall avfrostas, rengöras och Iuftas. Utrymmen
under kyl och frys samt ovanpå överskåp ska torkas.
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Badrum, WC
Badrumsskåp skall uttorkas och speglar putsas.
Toalettstolen skall rengöras och utsidorna skall avtorkas med
rengöringsmedel. Tvättstället skall rengöras både
ovanpå och under. Golvbrunnen skall rensas. Slutligen skall
väggar och golv avtorkas med rengöringsmedel.
Grovkök
Torkskåp rengöres in- och utvändigt. Tvättmaskin skall
rengöras från tvättmedelsrester och avtorkas utvändigt.
Luddfilter, som kan förekomma i tvättmaskin och torktumlare,
skall vara rent från ludd. Golvbrunnar och ventiler skall
rengöras. Tvättkorgar och andra förvaringsutrymmen skall
avtorkas och rengöras.
Övriga utrymmen
Rengöres noggrant på motsvarande sätt.
Tomt och trädgård
Ska lämnas i vårdat skick och städas så att endast sådant
som normalt bör finnas på en villatomt finns kvar. Skrot och
byggavfall tas bort.

Ovan redovisar vi exempel på tillbehör, som kan räknas som
fast egendom och således ingår i köpet. Om säljaren skulle
vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta möjligt, om
parterna överenskommit detta i kontraktet. Viktigt är att
notera härvid, att ett föremål inte är att betrakta som lös
egendom förrän det faktiskt bortförts från fastigheten resp
byggnaden. Nedanstående förteckning är inte uttömmande,
utan endast ett försök till att komplettera de exempel som
redan finns i andra kapitlet jordabalken. Man bör också som
säljare vara medveten om, att utvecklingen går i den
riktningen, att fler och fler föremål kommer att räknas som
fastighetstillbehör. Ett exempel härpå är TV-antennen. När
TV var en ovanlig företeelse i svenska hem räknades
antennen till lös egendom, medan den numera tveklöst får
anses vara ett tillbehör till byggnaden. Parabolantenn är ett
modernt exempel på gränsfall, där säljare och köpare bör
avtala om den skall ingå.
Byggnadstillbehör

2. Marknadsföring
Slutpriser är för flera objektstyper offentliga uppgifter och
publiceras. Även för andra objektstyper publiceras slutpriser
och samtliga bostäder som säljs av Valvet används på olika
sätt i Valvets eftermarknadsföring.

3. Fast och 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
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Exempel: Byggnad (inklusive lekstuga, växthus, uthus eller
annan anläggning), Ledning för gas, el, vatten och avlopp,
stängsel, flaggstång med lina, buskar och träd, brevlåda,
soptunna, sandlåda, oljetank, friggebod, bojstenar och boj,
torkvinda, solur, grindar, flytbrygga.

Som byggnadstillbehör räknas föremål som byggnaden blivit
försedd med av fastighetsägaren och är ägnat för
stadigvarande bruk. Begreppet stadigvarande bruk anger att
det skall finnas en ändamålsgemenskap eller
funktionsgemenskap mellan föremålet och byggnaden.
Bedömningen skall ske objektivt. Föremålet skall normalt
sett vara till nytta oavsett vem som äger eller nyttjar
fastigheten.
Exempel: Garderober (inklusive inredningsdetaljer),
tv-antenn, parabolantenn, heltäckningsmatta (om denna
utgör ordinarie golvbeläggning), spis, kylskåp, frys, toalettoch badrumsinredning, spisfläkt, badkar, badrumsskåp,
radiatorer, centraldammsugare, tvättmaskin, torkskåp,
torktumlare, mangel, duschkabin., fönsterbräden, ledstång,
samtliga dörrnycklar, markiser, persienner, larm, brandlarm,
stege för sotning, fönsterluckor, gnistgaller, hatthylla,
porttelefon, braskamin.
Gränsfall och undantag
Exempel på gränsfall är fristående mikrovågsugn och
dekoder till parabolantenn. Extrautrustning såsom
kompletterande frysbox är exempel på undantag och utgör
inte byggnadstillbehör. Där tveksamhet uppkommer
rekommenderas att skriftlig överenskommelse träffas. Om
säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta
möjligt - om parterna överenskommer om detta i kontraktet.
Bostadsrätter

Som fastighetstillbehör räknas föremål, som av
fastighetsägaren har tillförts fastigheten för stadigvarande
bruk. Avsikten vid tidpunkten för anbringandet skall vara, att
föremålet skall förbli permanent på fastigheten.

Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För
att bedöma vad som ingår i köpet tillämpas i princip samma
regler som för fastigheter. Det innebär att befintlig utrustning
som finns uppräknad ovan ingår i köpet. Samma
utgångspunkt gäller även vid beskattningen av bostadsrätt.
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