
Leveransdeklaration standardutförande 2020

Denna deklaration beskriver vår höga standard som inkluderas i de priser vi 
presenterar på hemsidan. Självklart har man alltid frihet att ändra och anpassa 
allt material enligt personlig önskan. 
Priser för dessa val presenteras i kundoffert. 

Vi vill ge våra kunder ett bra verktyg, för full insikt om alla delar som ingår, men 
också vad som tillkommer. Inga dolda priser eller kostnader är vår filosofi.

Innehållsförteckning

   • 1.Sammanfattad deklaration
   • 2.Detaljerad deklaration
   • 3.Interiörpaket
   • 4.Ritningar & bygglovsansökan
   • 5.Övriga byggkostnader
   • 6.Nyckelfärdigt hus  
   • 7.Övriga bank och myndighetsavgifter 



*Grundkonstruktionen ingår ej i skalbygsats. Installationsvägg, osb, gips
ingår i invändigt materialpaket.
 

Exempel av sektion

Ritningen visar ett exempel på 1,5-plans hus i rejält standardutförande.*
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BETONGSPIK 8X120 INFÄSTNING 
GRUNDPLATTA 

ÅLDERSBESTÄNDIG PLAST VIKS MOT GOLV

SYLLISOLERING

45X170 C24 
HAMMARBAND

22+22 LOCKPANEL
34x70 LÄKT LIGGANDE
12 LUFTNINGSLÄKT
50 FASADSKIVA
VINDPAPP
45x170 C24 s600 + MINERALULL ISOLERING
0,2 ÅLDERSBESTÄNDIG PLAST
45x70 s600 + GLASULL ISOLERING
13 INVÄNDIG PANEL

INFÄSTNING BLECK 90X90 850Nm

45x120 mm BJÄLKE
28x70 mm GLES
13 mm GIPS

DRÄNERING

TEKNISK BESKRIVNING

MUSBAND

23 mm RÅSPONT
12 mm STRÖLÄKT
45 mm BÄRLÄKT
30 mm SVART MATT TEGELPROFILERAT TAK



1.Sammanfattad deklaration
Byggstats skal
Vår husbyggsats avser ett komplett husskal i mycket hög permanentstandard. 
Färdig utsida, vädersäkrad, låsbar och isolerad. Helt färdigställd för att påbörja 
med husets insida.

• Skalbyggsats
• Prefabricerade väggsystem
• Isolerat hus i väggar och tak
• Fönster, dörrar
• Takstolar, rejäl råspont, yttertak i profilerad plåt
• Samtliga detaljer som foder, smygar, omfattningar

Interiörpaketet
Interiörpaket för husets insida.

• Kök från Marbodal med vitvaror till kök
• Trägolv
• Innerväggar och installationsväggar
• Innerdörrar
• Komplett listverk
• Innertak
• Trappa vid vald övervåning

Montering av respektive materialbyggsats inkluderar montering av alla listade 
material. 

Arbeten husskal
Avser komplett montering av husskal enligt levdeklaration eller 
detaljerad offert. 
Observera att byggnadsställning, frakt, lossning, kranbil, byggnadsbod, event-
uella resor, boenden och traktamenten presenteras som en egen post i övriga 
byggkostnader.

Invändiga arbeten
Avser komplett montering av interiörpaket enligt leveransdeklaration, eller 
detaljerad offert. 
I invändiga arbeten ingår ej entreprenader, el,vvs,våtrum,målning.



2.Detaljerad deklaration

Byggsats skal

• Syllisolering 240 mm (på betongbjälklag)
• Musband
• Grundmålade utvändiga foder 22x95 mm / 22x120 mm ovan öppningar
• Grundmålad fasadpanel (liggande eller stående)
• Spikläkt 28x70 mm (dubbel läkt vid stående panel)
• 50mm fasadskiva med vindtät aluminiumfolie
• Regelstomme 45x170 mm c 600mm c 24
• Isolering 170mm 
• Åldersbeständig diffusionstät plastfolie 0,11 mm
• Grundmålade skarvbrädor 
• Grundmålade knutbrädor
(Installationsvägg 70 mm ingår ej i klimatskal, ingår i invändig materialsats)

Tillval: Valfri kulör fasad, grundmålad + 1 täckstrykning eller med 
2 täckstrykingar, timmerpanel, limträpanel, Kebonypanel, ribbpanel, lockpanel, 
utökad vägghöjd och Passivvägg U-värde 0,98, Specialfärger, övriga 
specialpaneler, specialfoder, omfattningar, kröningslister 

Gavelspetsar vid oisolerad vind 

• Grundmålad fasadpanel 
• Spikläkt 28x70 mm
• Vindduk
• 45x70 mm c 1200 mm

Gavelspetsar vid ryggåstak och vindsvåning 

Ingår på alla modeller med ryggåstak och vindsvåning. Byggd i samma 
standard som yttervägg. 



Tak

• Takstol standard  sadeltak, pulpettak, varlfria grader med
 lastzoon anpassad för husets plats.
• Tegelpanneprofil ytbehandlad stålplåt 0,6 mm 
• Bärläkt 34x70 mm
• Ströläkt 12x50 mm
• Underlagsduk med klisterkant
• Takluckor 20 mm råspont
• Standardkulörer svart, grå, zink, röd
• Takgenomföring för avluftning
• Inspektionslucka vind
 
Tillval: Alternativa takstolar, klickfals tak, alternativa kulörer, betongpannor. 
snörasskydd, takventiler, takgenomföringar, taksäkerhet, råspont i 23 mm, 
bärläkt 28 mm, takluckor, takkupor i olika utföranden.

Plåt

• Hängrännor  125 mm av PVC-belagd plåt
• Stuprör, 87 mm med renssil och brunnsutkastare av PVC-belagd plåt
• Vindskiveplåt av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt (i samma kulör som taket)
• Ränndalsplåt av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Underbeslag av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Överbeslag 0,6 mm ytbehandlad stålplåt där tak ansluter mot vägg

Tak insida 
• Lösullsisolering 400-500 mm i takstol eller på bjälklag beroende på takets 
konstruktion
• Avluftning av tak beroende på takkonstruktion 
• Ångspärr
• Glespanel 28x70 mm c 300 mm

Tillval: Landgång av 20 mm råspont, bredd 600 mm för inspektion av vinden



Takfot

• Grundmålad takfotsbräda 22x145 mm, över 23 grader 22x170 mm (Detta kan 
avvika beroende på takkonstruktion)
• Underspikning samtliga taksprång på huset 
(varierar beroende på taksprång - 500 mm std)
• Insektsnät

Tillval: Öppen takfot, avvikande taksprång

Gavelsprång

• Grundmålade vindskivor 2 st 22x170 mm
• Trekantslist 45x45 mm
• Spikfäste 45x70 mm
• Underspikning 4 st 22x120 (varierar beroende på taksprång - 500 mm std)

Mellanbjälklag
Vid tvåplans-hus eller 1,5 planshus ingår som standard mellanbjälklagsreglar, 
dimensionerade och anpassade efter husets konstruktion. Stegljuds isolering, 
golvspån 

Tillval: Öppna delar i bjälklaget, andra cc-avstånd på bjälklag, spårad golvspån 
 

Bottenbjälklag
I våra priser utgår vi från standard platta på mark. Om huset byggs på 
plintgrund alternativt torpargrund så behövs ett bottenbjälklag. Detta är ett 
tillval som presenteras enligt offert. 



Fönster & fönsterdörrar

Fönster och dörrar ingår enligt, ritning eller offert.

• Traryd Optimal alutäckt utsida 3-glas U-värde 1,1
• Drevmaterial och infästningsskruv
• Tätningstejp
• Fönsterbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt, Utstick från foder ca 15-30 mm
• Överbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt. Utstick från foder ca 35-50 mm när    
avstånd till takfot överstiger taksprång plus hängränna eller när det är mer än 
200 mm till annat bleck ovan.
• Standard invändigt handtag med tätbricka
• Personsäkerhetsglas enligt BBR  

Tillval: Alternativa kulörer, spårfrästa karmar, persienn, handtagsalternativ, 
spröjs, maringlas badrum, bastuglas, fönster med extra låga u-värden. 

Ytterdörrar

• Vit standard dör, inklusive karm, lås & handtag
• Drevmaterial och infästningsskruv
• Tätningstejp
• Tröskelbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Överbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt när avstånd till takfot överstiger 
taksprång plus hängränna eller när det är mer än 200 mm till annat bleck ovan.

Tillval: Övriga dörrval, pardörrar, specialkulörer, Yale Doorman.

Övrig information angående tillval husskal
Bilder på hemsidor och annonser kan vara utrustade med entrètak, farstukvist, 
trädäck, takkupor, balkonger eller dylika exteriöra utsmyckningar. 
I dessa fall är det som regel ett tillval i våra standardardiserade skalleveranser.



3.Interiörpaket
Vi räknar ut allt material och sköter leverans och lossning till ditt hus. Våra 
priser är konkurrenskraftiga jämfört med bygghandeln. Framförallt är samtligt 
material av mycket hög standard och lever upp till våra höga materialkrav samt 
säkerställer vår långa husgaranti.

Kök
Köket, husets hjärta. Husets kanske viktigaste material. Därför låter får våra 
kunder rita upp sitt Marbodalkök tillsammans med våra certifierade köksritare. 
Marbodal har ett väldigt stort utbud av valmöjligheter som ni får veta mer om 
i samband med att vi skapar ert kök. I varje materialsats har vi därför i offert 
skedet lagt in en kökspott som korrigeras till rätt summa när köket är uppritat 
och klart. 

Vitvaror
Vitvaror levereras tillsammans med kök, stort urval av vitvaror från Electrolux, 
Siemens, Nef. 

Golv
• Trägolv 13 mm 3-stav ek, underlagsfoam,ångspärr, tejp
 
Tillval: Stort utbud av alternativa trägolv, 1, 2, 3-stav, laminat, vinyl m.m.

Invändigt tak

• Innertakskiva vitmålad (läkt ingår i skalbyggsats)

Tillval: Träpanel, gips

Installationsväggar & innerväggar

• Byggregel  70mm c 600 mm
• Isolering 70mm
• Liggande laserad träpanel Moelven
• Byggplyfa 15 mm och Gyproc gips-skiva i våtrum

Tillval: Plywoodskiva, gips, flertalet alternativa träpaneler



Våtrumsväggar

• Regelstomme i erforderlig dimension c 300
• Isover isolering 45 mm  
• Byggplyfa 15 mm i våtrum
• Gyproc gipsskivor 13 mm, bredd 900 färdigkapad i vägghöjd - 20 mm 

Bärande innerväggar
Dimensioneras enligt gällande konstruktionshandling.

Innerdörrar

• Vitmålad (NCS S 0502-Y) med dämpningslist
• Karm 42x93 mm / 42xx115 mm (utifrån väggtjocklek, vitmålad salning ingår 
vid andra väggtjocklekar) 
• Standard handtag
• Tröskel
• Dörrar till våtutrymmen levereras med förhöjd tröskel

 Tillval: Stort utbud av dörrar, olika tjocklekar, utföranden, kulörer, trycken, 
ljudisolerade m.m. Observera att inbyggda skjutdörrar kräver utökad 
väggdimension utöver standard. 

Listverk

• Golvsockel, taklist
• Fönstersmygar inv, fönsterfoder, dörrfoder
Samtligt listverk målat i vit färg (NCS S 0502-Y)

Tillval: Profilerade 
lister typ allmoge, eller andra dimensioner.  
Platsmålade lister beställs av målare.



Invändig trappa
Ingår som standard i alla tvåplanshus och 1,5 planshus med inredd övervåning. 
Standardtrappa är vitmålad furutrappa i L-form med öppna steg. 

Tillval: Stort utbud av alternativa trapplösningar, offert för specialtrappor görs 
alltid för specifikt projekt.

Tillval invändigt material

Braskamin
Braskamin är tillval i våra hus. Om kamin är vald i offert är Aduro 9 med
Biomodul skorsten vår standardkamin. Priset är komplett med montering, 
samt taksäkerhet. Stort urval av kaminer finns att välja från Nordic Heating. 

Bastu
Bastu är tillval i våra hus. Om bastu är vald i offert är vår standard, obehandlad 
granpanel, tvådelad sittbänk, bastudörr med glas och aggregat. 

Garderober
Ingår ej som standard. Vi levererar gärna garderober från Marbodal. 



4.Ritningar & bygglovsansökan
Vi tar komplett ansvar för samtliga ritningar som behövs för projektet. Vi delar 
in dem i två faser. Bygglovsrtitningar, samt konstruktionshandlingar.

Bygglovsritningar

• Planritningar
• Fasadritningar
• Sektionsritningar
• Situationritningar (nybyggnadskarta ordnas av beställaren)
• Teknisk beskrivning
• Bygglovsansökan

Konstruktionshandlingar

• Grundritning
• VA-ritning
• Ventilationsprojektering
• Energiberäkning
• Takstolsritning med lastberäkning
• Fuktskyddsdokumentation
• Brandskyddsdokumentaion
• Takstolsritning med lastberäkning
• Produktionsritningar 
• Måttsatta byggnadsritningar



5.Övriga byggkostnader
Förutom material och arbeten behövs ett bygge kompletteras med logistik, 
funktion, säkerhet samt med en god arbetsmiljö för våra hantverkare.Dessa 
kostnader tillkommer på våran hemsida, alternativt presenteras i 
kundoffert. Dessa kostnader kan dock variera en del beroende på byggplats, 
väder och tidpunkt. 

• Frakt från fabriken i Sundsvall till byggplats
• Lossning av husmaterial vid byggplats
• Kranbil för lyft av takstolar
• Byggnadsställning
• Byggnadsbod
• Container för byggavfall samt tömning och transport
• Traktamenten, boendekostnader, resekostnader kan tillkomma beroende på 
byggplats och arbetslag. 

6.Nyckelfärdigt hus / Totalentreprenad
Vi erbjuder även en trygg totalentreprenad. Följande
hantverksarbeten återstår att slutföras i en totalentreprenad av oss, eller av dig 
som kund i egen regi. Dessa kostnader tillkommer på samtliga husmodeller på 
vår hemsida.  

• El installation ink material (enligt svensk standard)
• VVS, värme, ventilation och sanitet. (Säker vatten)
• Kakel och klinker i våtrum samt torra utrymmen (BKR)
• Markentreprenad, gräv, schakt, fyll, grund.
• Målning invändigt behövs som standard ej upphandlas så allt ytmaterial är 
färdigbehandlat vid leverans. (Träpaneler, takskivor)



7.Övriga bank och myndighetsavgifter 
Dessa kostnader är alltid utöver er offert från Anderstam Hus AB.
Och ingår således icke.

• Tomt
• Anslutningsavgifter, vatten, avlopp, el, fiber
• Övriga tomtavgifter
• Lagfart
• Pantbrev
• Färdigställandeföräkring
• Byggnadsström
• Räntor och bankavgifter
• Besiktningar (slutbesiktning, ovk-besiktning, sotarintyg vid kamin) 
• Bygglov och kommunala avgifter


