
Peppinge
Nära Kåseberga och havet.



Strax utanför konstnärernas by, Peppinge, ligger den lilla 
gården med anor från 1700-talet som 1939 förvandlades till en 
vacker villa med stall, som ägarna själva kallar det. 

Det gedigna stenhuset ligger på gränsen mellan två världar, 
mellan stillhet och semesterpuls, mellan bondland och kustliv. 
Inbäddat i lugnet på insidan av Kåsebergaåsen i ett hav av 
blommande raps. En kort cykeltur bort, på andra sidan åsen 
öppnar världen sig. 

Hav, hav, hav och nästa hållplats; kontinenten.

Det är något magiskt där Sandhammarens 
vita stränder och rev byts mot ett dramatiskt 
landskap med hänförande utsikt. Tänk att det 
kan få vara din plats på jorden!



Den gamla gården, stenhusets förfader, har anor långt 
tillbaka i tiden, troligtvis från 1700-talet. Åtminstone hade 
de förra ägarna bott här i sex till åtta generationer. Från 
början hukade sig huset längs åkrarna men på 30-talet 
brann det ner till grunden och när det byggdes upp igen 
1939 hade ägarna det bättre ställt och huset fick vad det 
förtjänade. På det bästa av sätt. Man byggde högt och 
resligt, gav huset stor rymd. (Så nu för tiden behöver 
de riktigt långa i familjen bara huka sig är när de ska in i 
skafferiet…) När gården lämnade ursprungssläktens ägo 
och de nuvarande ägarna tog över fick huset ännu mer 
kärlek och förvandlades till ett riktigt semesterparadis för 
hela den växande familjen. 

Något att längta till. Ett andningshål och scenen för 
sagan om lyckliga sommardagar. Där man får vara 
precis som man är. Otvunget och avslappnat. I stillhet, 
men så nära semestermyller. 

Ett utmärkt läge för alla äventyr som hör ledighet och 
sommaren till. Men om man inte vill behöver man faktiskt 
inte ta sig någonstans alls. Att bara vara i den lummiga 
trädgården där stråhatten är, om ej obligatorisk så, 
uppmuntrad bland surrande humlor och syrendoft räcker 
gott för att få den där sköna semesterkänslan. Och ja, 

I ett hav av raps, en cykeltur 
från öppet hav.

Då och nu. Här och nu.



Sommarluncher, kombuchakalas, grillfester och 
till och med bröllop har denna trädgård stått 
värd för. Det är en trädgård som uppmuntrar till 
kalas som ingen vill lämna förrän sommarnatten 
förvandlas till sommarmorgon...



Semestermyller vid havet på ena sidan och 
total stillhet bland åkrar på andra… 
Här får du det bästa av två världar.

”Ibland tar vi oss dit lagom till soluppgången, sätter oss på en liten 
”hylla” på åsen och blickar ut över havet. Det är det lyxigaste vi vet.”



Genom gästens ögon.
Jag svänger in på den lilla grusvägen och krypkör sakta, 

sakta framåt längs rapsfältet. Rutan nervevad för att insupa 
omgivningen. Den söta honungsdoften är nästan berusande. 

Redan nu känns det att jag kommit till lugnet. Och det påverkar 
både mina andetag och bilens hastighet. Några hundra meter in 

på vägen är jag framme. Innan jag ens stängt bildörren dras mina 
ögon till gattet till vänster om huset, en röd dörr på glänt i en vit 

mur lockar in mig till den grönska som omgärdar husets baksida. 



Mitt i en tanke öppnas dubbeldörrarna 
ovanför den lilla trätrappan, frun i huset 
kommer med kaffebrickan, bjuder på fika 
i trädgården och hälsar välkommen till 
huset. Vi dricker kaffet i solen och oron för 
att det är lite för blåsigt idag för att sitta ute 
försvinner så fort jag satt mig. 

Trädgårdens famn är varm. De stora 
syrenbuskarna, almhäcken och de 
övervuxna pilarna ramar in och ger 
flera lager av vindskydd. Tillsammans 
med muren skapar de stillhet och lä. 

Plötsligt känns den röda dörren i den 
uppmurade väggen är lite som en dörr 
mellan två världar… På ena sidan kustlivet 
och på andra sidan lantlivet. När kaffe är 
uppdrucket kan jag, hur härlig trädgården 
är, inte slita mig från att gå in. Och som 
vanligt går jag direkt till köket…



Trädgårdens famn är varm. 



Hemmets hjärta är gladgult och blommigt. 
Här hänger man gärna vid köksbänken och 
vilar blicken på fälten utanför. Det är verkligen 
grönt. Jämte bänken finns kökets bästa vän, 
skafferiet. Där ryms allt man behöver för att njuta 
lite mer av livet; grönsaker från ”grannarna” på 
Kåsebergaodlingen, hemmagjord hallonkombucha, 
ekologiska ägg och surdegsbröd från Olof Viktors. 
Det är ren lyx att ha så nära till detta bröd- och 
kakmecka! När det senare är dags för lunch är 
det här, i det vackra växthuset och i pallkragarna i 
trädgården man hämtar sina ingredienser. 

I det solkyssta köket råder ett vilsamt 
lugn. Så även om huset har en vacker 
matsal förstår jag att man ofta hamnar vid 
köksbordet när man ska äta i det här huset. 

De dagar man vill äta inomhus det vill säga. Den 
här tiden på året avnjuts de flesta måltider ute i 
trädgården. I sol och lä, med grönska och med 
fågelkvitter som sällskap. 

Livets skafferi – både i köket och utanför dörren



Varje år under de klassiska semesterveckorna har hela huset varit fullt av barn och barnbarn. 
Alla är alltid välkomna, gärna samtidigt. Gott om plats är det gott om. Huset har två vardagsrum, 
ett på varje våningsplan, och förutom det ljusa sovrummet på entréplan finns det en hel ”sovsal” 
på ovanvåningen. Där kan minst tio familjemedlemmar sova, och behövs det kan man klämma in 
fem, sex stycken till på madrasser på golvet. 

Men när ägarna gifte sig i trädgården och hade en storslagen bröllopsfest i ladan fick man allt ackordera 
in resten av släkten på de tio vandrarhem som finns på gång- och cykelavstånd från huset. Bröllopsfesten 
är bara en av alla bjudningar och sommarfester som platsen varit scen för. Den skyddade trädgården 
uppmuntrar till kalas som ingen vill lämna förrän sommarnatten förvandlas till sommarmorgon... Inte ens 
kvällskylan kan stoppa festen, för då flyttar hela kalaset bara in i ladan.

Huset fullt.



Uppe på åsen.
Längs sydkusten mellan Nybroån och Hagestad löper 
den karaktäristiska Kåsebergaåsen. Med branta fall 
mot havet och vidunderliga utsikter skapar den det 
dramatiska landskapet. Och längst ut uppe på udden 
vid Kåseberga ligger skeppssättningen Ales stenar, 
en stensättning med utsikt – omringad av betande 
kor och granne med hästar. Om du inte vandrat uppe 
på åsen, gör det. Men ta på sköna skor och solkräm. 
Och glöm inte kameran. 

För ägarna till huset betyder åsen både 
skydd mot havet och vacker utsikt. De brukar 
ta med fika och sätta sig på en ”hylla” på 
andra sida åsen. Att sitta där, gärna innan 
världen har vaknat, och blicka ut över 
oändligheten med havet framför och fåglar 
flygandes nedanför ger verkligen en känsla 
av att äga världen. När man sitter på trappan 
på husets baksida och tittar upp på åsen 
kan man nästan återkalla känslan. Det är lite 
vardagsmagi det.

”Känslan när man sitter högt uppe på åsen och svalorna 
sveper förbi under en, då äger man världen för en liten stund.”





”Att bara vara i den lummiga trädgården där stråhatten är, om ej obligatorisk 
så, uppmuntrad bland surrande humlor och syrendoft räcker gott för att få 
den där sköna semesterkänslan. Och ja, självklart finns det stråhattar att 
låna för husets alla gäster.”





Slut ögonen en kort stund. 
Föreställ dig en ljummen 
sommarmorgon… du tassar 
från sovrummet till det 
solgula köket… bara fötter 
mot mjukt trägolv, fyller 
på en kaffekopp på väg ut 
till trappan innan du möter 
dagen och doften av syren… 

I det här huset kan varje 
morgon kan vara en 
sommarlovsmorgon.

Som en sommarlovsmorgon, varje morgon.



Även om huset har en vacker matsal hamnar 
man ofta vid köksbordet när man ska äta. 
Om man mot förmodan skulle äta inomhus det vill säga.





Avslappnat & otvunget. Huset är som 
gjort gör ett  slappt sommarliv utan 
måsten. Här finns inga klädkoder eller 
uppföranderegler. Här får alla vara 
precis som de är.

Syrenbuskage, äppelträd, almhäckar och vildvuxna pilar…
Lager på lager av vindskydd döljer den lummiga trädgården.



”Bonnavägen är det bara 2 km till havet…”



Surrande humlor i syren.

Även om det är husets baksida som lockar 
med vindskydd och sol så ska man inte bortse 
från resten av trädgården. Det finns flera små 
platser som lockar till en kaffepaus, speciellt 
den som, precis som balkongen, ger utsikt 
över den blommande rapsen. På gårdsplanen 
framför huset har man upptäckt att den gamla 
kullerstenen finns kvar under ett täcke som 
skvallrar om år med ett mer praktiskt fokus. 
Tidigare ägare har helt enkelt täckt över och 
fyllt igen, kanske för att slippa rensa ogräs 
eller mer troligt för att göra det enklare att gå 
över gårdsplanen. Men om man önskar finns 
det alla möjligheter att plocka fram den igen. 

Älskar man även andra typer av 
trädgårdspyssel och vill fylla rabatterna, 
växthuset eller pallkragarna med fler 
blommor och grönsaksplantor kan man ta 
bilen mot Ystad. För strax utanför ligger den 
internationellt kända handelsträdgården Åbergs 
Trädgård och Café, där de driver upp sina 
plantor helt utan kemiska bekämpningsmedel. 
Den här handelsträdgården är förvisso värt 
ett besök även om man inte vill köpa växter. 
Bara att gå runt där är en upplevelse i sig, 
en sväng i deras ”Tempel” bland alla vackra 
sommarblommor är som en injektion av 
sommar.  Och deras café går inte av för hackor.



Vill man inte odla sina egna grönsaker 
kan man istället ta cykeln till Dong och 
Martin på Kåsebergaodlingen som ligger 
i dalen nedanför Ales Stenar. I deras 
gårdsbutik hittar du tomater, gurkor, 
meloner, grönsaker och rotfrukter från 
deras KRAV-certifierade, ekologiska 
odling. Dessutom säljer de ägg och när 
bärsäsongen drar igång finns där även 
jordgubbar och hallon. 

Ibland finns här även snittblommor till 
självplock. Tänk att plocka din egna 
fredagsbukett istället för att köpa en. 
Det är terapi det. Och ett fantastiskt 
sätt att börja helgen.



Den vidunderliga utsikten från 
Kåsebergaåsen går knappt att beskriva 
med ord. Det är nästan så man tappar 
andan när man kommer upp på toppen 
och ser hela havet nedanför branten. Åsen 
sträcker sig hela vägen längs sydkusten 
mellan Nybroån och Hagestad, kanske är 
det den finaste delen av Skåneleden?

Kåseberga hamn och Ales stenar utgör 
ett självklart utflyktsmål. Här kan du 
spendera timmar. Hälsa på hästarna, 
glassa i solen och njut av rökt fisk till 
lunch… eller bara sitta på en filt uppe 
vid stenarna och titta ut över havet.

Naturen häromkring förvandlar en vanlig promenad till ett äventyr.





Nedanför åsen i Kåseberga myllrar 
det av människor längs pärlbandet av 
små butiker, glasskiosker, caféer och 
restauranger. Kanske det närmaste 
utlandssemester du kommer i Sverige? 
Här kan du sitta på uteserveringar 
vid vattnet, äta gott och njuta av 
havsutsikten. Själv kan jag lägga in 
ett gott ord för Kåseberga Café & 
Bistro som har både trevlig meny och 
personal. Deras nyfriterade fish n’ chips 
är väl värd en cykeltur. Dessutom gör 
de egen gelato, och det finns väl ingen 
bättre avslutning på en middag? 

Med en bra kikare och lite fantasi kan du
kanske se Ales Stenar från balkongen…



Vill man variera sin havsutsikt kan 
man ta sig några extra kilometer till 
Löderups strandbad. Förutom sköna 
bad lockar Löderups strandbad med god 
mat, roliga drinkar och hantverkskorv. 
Förra sommaren öppnade nämligen 
Södra Kompaniet, som just är kända 
för sina makalöst goda korvar, en filial, 
Strandkompaniet, där. Deras uteservering 
för tankarna till strandbarer långt utanför 
Sveriges gränser…

Jag vill ha ett hus vid havet
Där jag kan se på alla båtarna
Som lägger till
Jag vill ha ett hus vid havet
Där jag kan höra alla måsarna
Och göra som jag vill
Och varje morgon
Innan solen värmt mitt tak
Ska jag ligga där och lyssna
Efter vågorna
Jag vill ha ett hus vid havet
Där jag kan höra alla måsarna
Och göra som jag vill

Marie Fredriksson



När man sen fått nog av bad, semestermyller och folk för tillfället är 
det ju minst sagt nära hem. På andra sidan åsen finns lugnet. Så fort 
man svängt in på grusvägen börjar andetagen sakta ner och när man 
parkerat cykeln på gårdsplanen och går igenom den röda porten till 
trädgårdens skyddande famn sjunker axlarna igen. Man andas ut. 
Borta mycket bra men hemma bäst. 



”Missa aldrig 
möjligheten att sitta 
ner en stund i 
tysthet och tänka”

Vackra, viktiga ord funna på en 
ljuslykta i huset.



Gladan seglar över de gula 
rapsfälten… Skärmseglarna glider 
utför havets brant… Är du sugen på 
att uppleva samma frihet
som fåglarna? 

Det finns flera flygarklubbar i 
krokarna som gärna tar med dig på 
en skärmflygning på 300 meters höjd. 

Havet är varmare här än på andra 
sidan Sandhammaren, sägs det. 
Minst 5 grader enligt säkra källor!



”Den stora välskötta ladan 
kan i framtiden bli precis 
vad man önskar. Konsthall, 
inredningsbutik eller varför 
inte bröllopslokal även för 
andra? Det har den ju redan 
provat på med sån bravur att 
flera av bröllopsgästerna bad 
om att få hyra den till egna 
högtidsdagar.”





Den konstintresserade har 
hamnat rätt.  I krokarna 
kring Peppinge ligger 
gallerierna tätt…



Att få sakta ner tankarna och gå ner 
i varv tillsammans med solen är en 
ynnest. Varje vacker kväll sitter vi på 
första parkett uppe balkongen och 
njuter av naturens föreställningar… 



”Det är de små, små
ljuspunkterna i vardagen
som gör hela skillnaden.”



Solens sista 
strålar fångas på 
balkongen.
Med rapsen som 
förstärkare av det 
gyllene skimret. 

Här fyller man 
lungor och själ 
med ny luft, 
ny energi inför 
morgondagen, 
oavsett vad den 
för med sig…







Siffror & kalla fakta:               
Byggnadstyp: 30-talshus i 1 1/2 plan med källare. 
Friliggande logbyggnad & orangeri.

Byggnadsår/renoveringsår: uppfört 1938, 
fortlöpande renoverat och underhållet, senast från 2007 
och framåt. Vinden inredd 2007-2008. 

Storlek: 1) Uppgift från lantmäteriets taxeringsinformation: 
Boyta 100 kvm + biyta 0 kvm. 

2) Användbar golvyta uppmätt med lasermätare av Uppvik i 
samband med framtagning av ritning, avrundat till närmaste 
kvm: 139 kvm (75 + 64). Källarvåning: 65 kvm. Balkong/
kvällsterrass: 9 kvm. V.v. se ritning. 

Takhöjder: Rum; 2,38-2,40 m. Badrum 2,37 m. Tvättstuga 
2,33 m. Källare1,84 Ov Tak: 3,55 till nock / 2,25 till bjälke. 

Stia/stall/loge/loft: Hela längan 194 kvm ”golvyta”. (≈ Stia 35, 
Stall 60, Verkstad 13, Loge 87) Tak: Stia 2m/1,85 bjälke, Stall 
2,35m/2 bjälke, Verkstad 2,33m/2,18, Loge 7 m till nock/
6 bjälke Loft ovan stall o stia: 122 kvm. Tak: 4,5m till nock/ 
3,43 bjälke. Orangeri: 8 kvm. Soldäck vid orangeri: 6 kvm 

Konstruktion: källargrund av natursten och betong. 
Betong i tillbyggnad åt väster (uppförd 1968 enl.tidigare 
ägare). Väggar av tegel/sandsten. Putsad fasad, gavlarna 
omputsade med kalkputs 2016 resp.2020, långsidor putsade 
med kalkcement. Botten- och mellanbjälklag med järnreglar 
och träram, vindsbjälklag i trä. Yttertak av eternit. Hängrännor 
& stuprör av lackerad plåt.Tvåglasfönster, delvis med spröjs. 

Självdragsventilation. med tilluftsventiler.
El omdragen av förre ägaren. Jordfelsbrytare finns.

Inredning & utrustning: kök med äldre inredning, 
handgjorda snickerier i trä, Rostfri diskbänk, kompletterad 
med bänkyta i trä vid fönstret. Kyl & frys, diskmaskin, elspis 
med ugn och köksfläkt. Rymligt skafferi.
Helkaklat duschrum (sannolikt tidigt 2000-tal) med toa, 
handfat och dusch. Våtrumsmatta.
Grovkök/köksentré med tvättmaskin.
Innerväggar : delvis putsade, delvis gipsade på o.v. Synliga 
takbjälkar. Lerputsade väggar i matsal, puts resp. träfiberskivor 
i övriga rum i b.v. Vinklad trappa till o.v. Spegeldörrar. Stor 
balkong/terrass mot väster.

Golv: trägolv genomgående, lutade resp. målade. 
Gjutet golv i köksentré, våtrumsmatta i badrum.

Uppvärmning: luft/luft värmepump (renoverad 2020) 
samt direktverkande el via oljefyllda radiatorer, installerade 
2016.  Vedkamin i vardagsrum, installerad 2011. Murstock 
med tre kanaler, brandskyddskontroll utförd 2020.

Vatten & avlopp: kommunalt vatten samt egen grävd 
brunn (används ej). Enskilt avlopp till trekammarbrunn 
(anlagd i slutet av 90-talet av förre ägaren). Inga 
förelägganden finns avseende avloppet.

Övrigt: uppvuxen vind- och insynsskyddad trädgård. 
Logbyggnad med f.d stall och stia. Sommarfestsal. 
Förrådsutrymmen. Glasat orangeri.

Pris: 3.300.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning & adress: Ystad Valleberga 174:4. Tommavägen 42, 271 78 Löderup.
Areal: 1.951 kvm. 
Taxeringsvärde: 1.494.000:- varav byggnad 749.000:-
Taxeringskod: Småhusenhet, bebyggd, typkod 220
Pantbrev: 3 st, om totalt 1. 532. 550:-
Servitut: ja, avseende vattenledning (last). Andel i samfällighet (väg) Valleberga GA:4

Uppvik & döttrar Österlen
Tjörneröd/Eljaröd 4905, 273 56 Brösarp 

0414 - 708 00 • hus@uppvik.nu

Uppvik & döttrar Västerlen
Ålavägen 6, 239 42 Falsterbo 

040-47 15 51 • elisabeth@uppvik.nu
 

• Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.
Uppvik & döttrar uppmanar dig som spekulant/köpare att noggrant undersöka fastigheten i enlighet med JB 4:19.
• För dig som bokar in en visning: vi sparar endast dina uppgifter namn, mobilnummer och mailadress för att vi ska 
kunna nå varandra i samband med husintresset. Samt budförteckning till säljare/köpare och eventuell spekulantlista.
• För dig som anser att antal kvm är extra viktigt inför ditt fastighetsköp uppmanas att själv mäta upp fastighetens storlek.



Logen i bröllopsskrud!
Ystad Valleberga 174:4
Tommavägen 42
271 78 Löderup



Information om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m.

Utgångspunkt för
ansvarsfördelningen
vid överlåtelse av
fastighet

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten ska 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 kontraktsdagen 
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, dvs. sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka 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 fastigheten brukar kallas köparens 
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska 
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 vinden), rötskador, skador 
på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är 
fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 
undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt 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 fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser 
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 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 
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 normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det 
väljer de flesta köpare att anlita en 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 fastigheten och då upptäckt symptom på fel 
som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen 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 undersökning köparen gör eller låter göra, ska 
ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. 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 
upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska 
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återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numera vanligt 
förekommande. 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 försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag 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 undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid 
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens
upplysnings-
skyldighet

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 upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det 
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om 
säljarens förtigande innefattar 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 upplysa 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 villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser 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 upplysningsskyldighet 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 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.

Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i 
huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. 
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
friskrivning

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

Säljaransvars-
försäkring

Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram 
begränsa sin ekonomiska 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.

Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande 
ansvaret för fastighetens skick.
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Bra att veta om Budgivning
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän 
ett skriftligt köp undertecknats av båda parter. 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 mellan 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 spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Olika former av budgivning
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller. Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig 
att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om 
varandras bud. Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till 
övriga spekulanter. Spekulanterna 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 sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, 
ska mäklaren informera 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.

Säljaren kan när som helst 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 försäljningen
Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som 
bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

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 anledning ska väljas bort; det kan inte mäklaren göra.
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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 spekulanterna 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 bunden att stå kvar vid det; inte ens om det lämnats
skriftligen.

=  En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur budgivningen och
försäljningen fortskrider.

=  En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka
villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Information till spekulanter efter avslutad försäljning
En spekulant har inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa. Mäklaren framför alla bud till säljaren
och upprättar en förteckning över buden. Budlistan lämnas till säljaren slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter.
Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas
ut).

Källa: FMF

Copyright: Vitec Mäklarsystem AB

TEAMET BAKOM

Text & foto:
Catja Björklund
Foto & formgivning
Gabrielle Malmberg 
Uppmätning & skisser 
Therese Carnemalm
Ansvarig mäklare
Gabrielle Malmberg



Gabrielle Malmberg
Fastighetsmäklare 
Uppvik ÖSTERLEN
Text, foto & layout
0708-669593
gabrielle@uppvik.nu

Vi villl gärna se och höra hur  
din husdröm ser ut... 

Åtminstone vill vi gärna vara 
Dina rådgivare & stigfinnare. 
Dina vägvisare & budbärare. 

Oavsett om du vill köpa. 
Eller sälja!

Välkommen till  
Uppvik & döttrar.
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Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.

VI SÄLJER HUS VI SJÄLVA SKULLE VILJA BO I. VID HAVET. PÅ LANDET. PÅ ÖSTERLEN & VÄSTERLEN. 

Det är ett privilegium.  Vi älskar hus. Vi älskar människor.  Vi älskar Skåne i både öst och väst. Varje dag strävar  
vi efter att utvecklas. Varje dag blandar vi passion för hus och människor med kunskap och erfarenhet av husaffärer. 

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker 
är roligt och stimulerande gör man bra. Därför vill vi inte ha fler hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat 
med dem alla. Det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Hus av sten. Hus av korsvirke. Hus av tegel. 
Hus för liten peng och större. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den 
kringbyggda gården på slätten eller längan i fiskeläget.
 
Men, det ska erkännas – ”udda”  hus finner lättast vägen till våra hjärtan.
  
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Att uppleva livskvalitet är 
när vi lyckas vara närvarande i stunden. Att uppfyllas av ögonblicket. 
En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa dig  
att förhöja din livskvalitet. 


