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Frågelista - Fastighet 

Säljare 

Objekt 

 med 1/2-del 

med 1/2-del 

 

Fastigheten Malung-Sälen Mornäs 16:129 med adress Mornäsvägen 24, 780 91 Sälen 

Frågor att besvara om fastigheten: 

1 a. När förvärvades fastigheten? � Q�\)<>,r '., 2 o 3 1 b. När är byggnaden uppförd? 20ö0 
.

1 c. Finns erforderliga bygglov? 

1 d. 

D Slutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011 ). 

riJ Slutbevis finns (för bygglovsärenden påbörjade före den 1 maj 2011 ). 

Har energideklaration gjorts? När? 

2 a. Har ny-, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och i så fall när? 

Ctqr�'s� �co� . 

2 b. Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten, och i så fall när? 

3. 

<:;k,dbod , �afO�':"�,lo1.\ .. Lc..\\,ci�. ��\\J'-Jc. .. '4(). 9
1 

N'i)\.l S'nörl:lJS��� io�11
F', 'oe.- l ':)1�\ N�o,, V�\VG\Yar 2 ö :-;, . 1-J�\\ -\\ M'""' �r r: c Il� .zc,1 lo/ N•�A L0.1"M 26 i"f

Har du observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i dränering och fuktisolering eller 
fuktgenomslag, fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen, i byggnadens ytter- eller innertak eller 
i andra delar av byggnaden? När? 

"' ' 
.... �•·······--··· 

4 a. Har du observerat eller haft anledning misstänka brister eller fel i det invändiga eller det utvändiga el-, vatten
eller avloppssystemet? När? 

Ne' 
. .�. 

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? 
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säljaren påtalat i normalfallet inte kan åberopas av köparen. 

Säljare 

Härmed intygas att ovanstående frågor 

noggrant besvarats samt att jag/vi tagit del av 

informationen rörande ansvaret för 

fastighetens skick på omstående sida. 

S· ,. -ro .. \0 ... �, 
Ort och datum 

�-. 

2.,o'l, - G c, - J o
. . . . . . . . 

Sida 3 av 6 







AB-011883 

vi/dl� 
-K-iÄKIAREN 

Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande 
ansvaret för fastighetens skick. 

Säljare 

�cll)<'f . 2Q2:� '."" o�� J'O
Ort och datum 
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