
Villaförsäljning, Torps Gård 
- Nyckelfärdiga hus i samarbete med 

Götenehus. 

Ett bostadsprojekt av 



BYGG NYTT MED GÖTENEHUS PÅ TORPS GÅRD! 

Försäljningen av ytterligare sex nyckelfärdiga hus med tillhörande friköpta villatomter 
förbereds just nu på Torps Gård. Tilldelning sker inledningsvis efter annonsering i 
Jönköpings kommuns tomtkö med start januari 2022. Ansvariga mäklare är Simon Staflund 
och Per Sandwall på Västanhem. Mer information finns att ta del av på www.vastanhem.se.
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HUSTYPER 
- 2 st ”Villa Hörvik” om 174 kvadratmeter.

- 5 st ”Villa Gårdsvik” om 154 kvadratmeter.

- 4 st ”Villa Hällsvik” om 180 kvadratmeter.


KÖPEBREV OCH ENTREPRENADKONTRAKT 
Vid köp tecknas ett köpekontrakt för tomten samt entreprenadkontrakt med Götenehus. I 
samband med köpekontraktet erläggs en handpenning motsvarande 10% av tomtpriset. 
Entreprenadkontraktet kompletteras av bilagan ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för 
Småhusentreprenader). Skriften ABS 18, som upprättats av Konsumentverket och 
företrädare för byggbranschen, innehåller allmänna avtalsvillkor som gäller för 
entreprenadarbetena.


Köpebrevet reglerar köpet av fastigheten, d.v.s. tomten. Entreprenadkontraktet reglerar 
entreprenaden, d.v.s. byggnationen av huset. Tillträdesdagen är den dag som köpeskillingen 
för tomten betalas och kvitterat köpebrev erhålls av säljaren och fastigheten, d.v.s. tomten, 
tillträds. Avlämnandedag, är den dag som entreprenaden är färdigställd och överlämnas till 
köparen och inflyttning kan ske, dagen är preliminär och datum fastställs senast tre 
månader före preliminärt angiven dag för avlämnande.


PRISLISTA
Tomt Typ Bo- & biarea Rum Tomtareal Pris Tillträde

1 ”Villa Hörvik” 174 kvm 6 751 kvm 7 000 000 kr Prel 2023
2 ”Villa Gårdsvik" 154 kvm 6 752 kvm 6 500 000 kr Prel 2023
3 "Villa Gårdsvik" 154 kvm 6 752 kvm 6 500 000 kr Prel 2023
4 ”Villa Gårdsvik" 154 kvm 6 767 kvm 6 500 000 kr Prel 2023
5 ”Villa Gårdsvik" 154 kvm 6 753 kvm 6 500 000 kr Prel 2023
6 ”Villa Hörvik” 174 kvm 6 809 kvm 6 850 000 kr Prel 2023
7 "Villa Hällsvik” 180 kvm 6 879 kvm 6 875 000 kr Prel 2023
8 "Villa Hällsvik” 180 kvm 6 874 kvm 6 875 000 kr Prel 2023
9 "Villa Hällsvik” 180 kvm 6 876 kvm 6 875 000 kr Prel 2023
10 "Villa Hällsvik” 180 kvm 6 876 kvm 6 975 000 kr Prel 2023

Priserna ovan avser ett nyckelfärdigt hus och friköpt tomt i enlighet med bilagt dokument för 
respektive hus. Detta inkluderar grovplanering av tomt med sprängningsarbeten, 
anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el, fiber samt bygglovskostnader. Exkluderat i priserna 
ovan är eventuell kostnad för carport/garage (tillval), lagfartskostnad för tomten samt eventuella 
kostnader för pantbrev.




BYGGNADSKREDITIV 
För att lösa finansieringen under byggtiden öppnas vanligtvis ett byggnadskreditiv hos din 
bank eller kreditinstitut. Ett byggnadskreditiv innebär ett lån som betalas ut i etapper och 
som täcker byggkostnader enligt entreprenadavtalet. Ränta för utnyttjat lånebelopp betalas 
löpande månadsvis via ett servicekonto i bank eller kreditinstitut. Räntan är avdragsgill i 
deklarationen. Byggnadskreditivet tecknas samtidigt med köpebrev och 
entreprenadkontrakt. Byggnadskreditivet utnyttjas alltså ”stegvis” enligt en så kallad 
lyftplan/betalningsplan.


BETALNING 
Vid fastighetens tillträde betalas hela köpeskillingen för fastigheten (tomten), i enlighet med 
köpebrevet samt en första betalning för huset enl. betalningsplanen i entreprenadkontraktet. 
Medel till de resterande betalningarna fås genom lyft från byggnadskreditivet. Resterande 
betalning av anskaffningskostnaden sker enligt den upprättade betalningsplanen, som 
framgår av entreprenadkontraktet. Betalning av eventuella egna val faktureras separat och 
ska betalas enligt angivna villkor på fakturan.


SLUTBESIKTNING 
Innan ditt hus är färdigt och ska överlämnas till dig sker en slutbesiktning. Vid denna 
besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om huset är utfört i enlighet med vad som 
har avtalats mellan dig och Götenehus. Vid slutbesiktningen har du möjlighet att påtala 
eventuella fel och brister som du anser föreligger.


BESIKTNING 
Efter två år sker ytterligare en besiktning. Oftast är det samma besiktningsman som vid 
slutbesiktningen som bedömer om nya fel framträtt under de två år som gått sedan 
byggnaden färdigställdes och slutbesiktades. Här avgör besiktningsmannen vad han anser 
att entreprenören ska åtgärda.


KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT 
Från den 1 januari 2008 har fastighetsskatten tagits bort och ersatts med en kommunal 
fastighetsavgift. Nyproducerade småhus är avgiftsbefriade de första 15 åren efter 
färdigställandeåret.


INTECKNING OCH PANTRÄTT 
För att kunna pantsätta sin fastighet måste fastighetsägaren ha ett pantbrev. Pantbrev får 
man genom att först inteckna sin fastighet. En inteckning motsvarar ett visst värde i 
fastigheten och när inteckningen är registrerad kan man få ut ett pantbrev på intecknat 
belopp. Pantbrevet kan sedan lämnas som säkerhet för de lån du behöver för att finansiera 
ditt förvärv. För att inteckna fastigheten och ta ut pantbrev får du betala stämpelskatt som 
för närvarande är 2 procent av intecknat belopp plus en administrativ avgift.


LAGFART 
Inskrivningsmyndigheten tar ut en lagfartskostnad i samband med att du som köpare 
beviljas lagfart på fastigheten. Denna uppgår för närvarande till 1,5 % av fastighetens 
(tomtens) värde vid kontraktstillfället plus en grundavgift.


