Leveransdeklaration
Anderstam Fjällhus 2022
Denna deklaration beskriver vår höga standard som inkluderas
i de priser vi presenterar på hemsidan.
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1. SAMMANFATTAD DEKLARATION HUSBYGGSATS
Materialleverans i standardutförande

Husskal
Anderstam Fjällhus levererar husskal i marknadsledande bra energistandard, vi kan stoltsera
med ett u-värde 0,132 på husets ytterväggar. Detta ger en bra komfort i huset, låga
driftskostnader samt en viktigt insats för vår miljö.
Pris för husskal avser komplett husskal utifrån in till ångspärr, samt
alla bärande delar i konstruktion.
					
• Prefabricerade väggsystem
• Väggisolering 50 fasadskiva, 170 stomme + 70 installationsvägg
• Fasadpanel stående eller liggande omålad eller grundmålad vit
• Fönster Traryd Optimal alu i valfri standardkulör
• Ytterdörrar Diplomat med elektroniskt lås Yale Doorman
• Takstolar enligt ritning samt godkänd snözon
• Yttertak i plåt, tegelprofil alternativt klickfals i valfri standardkulör
• Skidbod, burspråk, entrétak när de finns med på ritning
• Genomföringar samtliga, snörasskydd, taksäkerhet vid kamin

Tillval
Vi erbjuder stort urval på tillval, vanliga exempel är exteriöra tillbyggnader, altaner, Inbyggda
entréer, målad fasadpanel, alternativ paneltyper som timmerpanel, värmebehandlad panel.
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Interiör
Interiörpaket utvalt för lång hållbarhet och hög kvalitet.
			
• Kök från Marbodal
• Vitvaror Electrolux
• Trägolv 3-stav ek Bjelin
• Innerväggar med liggande laserad träpanel Baseco
• Innerdörrar vita Diplomat
• Komplett listverk vitmålat
• Innertak med liggande laserad träpanel Baseco
• Bastu med granpanel, el-aggregat, asp-lavar

• Badrumsinredning, wc-stol, takdusch, glasvägg, kommod med tvättställ, blandare
• Kamin standard, komplett med skorsten, taksäkerhet
• Trappa, öppen L-trappa i furu, valfri kulör.

Tillval
Vi erbjuder många möjligheter för våra kunder att göra personliga materialval på samtliga
delar. Materialen väljs främst genom våra utvalda byggvaruhus,
Karl-Hedin, Beijer Bygg, Bygma, K-rauta och K-bygg.

Övrig information
Frakt ingår från produktion till byggplats.

2. RITNINGAR & BYGGLOVSANSÖKAN
Anderstam Fjällhus har komplett ansvar för samtliga ritningar som behövs för projektet.
Dessa ingår i priset för färdiga modeller där inget ändras. För anpassade hus tillkommer en
avgift enligt totalkostnadskalkyl.

Bygglovsritningar
• Planritningar
• Fasadritningar
• Sektionsritningar
• Situation ritning
• Teknisk beskrivning
• Bygglovsansökan

Konstruktionshandlingar		
• Grundritning
• VA-ritning
• Ventilationsritning
• Energiberäkning
• Takstolsritning med lastberäkning
• Produktionsritningar
• Byggnadsritningar
		

3. NYCKELFÄRDIGT HUS
Önskar ni pris för nyckelfärdigt pris? Maila oss så gör vi en totalkostnadskalkyl som inkluderar
alla delar som behövs för ett nyckelfärdigt hus. Maila till info@anderstam.com
Nedan kan ni läsa om de arbeten och entreprenader som behövs för ett nyckelfärdigt hus.
Vi erbjuder då en komplett hjälp från ritningar, upphandling, bygglov till mark, byggnationer till
färdigt hus. Detta gör vi genom två kontrakt, ett för husbyggsatsen och ett för
hela byggentreprenaden.

Byggentreprenad tillkommer med följande delar
• Grund, platta på mark med golvvärme och VA förlad i plattan
• Snickerier, montering av husbyggsats
• El installation enligt svensk elstandard
• VA inom husliv förläggs i platta och dolt i vägg, i enlighet med Säker vatten
• Värmesystem frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme
• Ventilation FX med värmeåtervinning
• Plattsättning. kakel och klinker med tätskikt i samtliga våtrum, enligt BKR

Övrigt inkluderat
• Kranbil, lossning, byggnadsbod, avfallscontainer, byggnadsställning
• Resor, traktamenten, bilkostnader
• Projektledning och arbetsmiljöansvar

Tillkommande
• Vid otillgängliga platser kan ytterligare kostnad för kranbil, lossning, gjutning m.m tillkomma
• Boendekostnader tillkommer på vissa byggplatser		
		

4. DETALJERAD DEKLARATION HUSBYGGSATS
Yttervägg
• Syllisolering
• Laserad fasad panel
• Laserade foder 22x95 mm / 22x120 mm vid öppningar och hörn
• Spikläkt 34x70 mm
• Luftningsläkt 12x50 mm
• Klimatskiva 45 mm
• Regelstomme 45x170 mm / inatallationsregel 45x70 mm c 600 mm
• Isolering 170 mm + 70 mm
• Åldersbeständig diffusionstät plastfolie 0,11 mm
• Midja med bleck
• Oisolerad gavel vid 1-plans hus. Byggs som yttervägg vid inredd övervåning / loft

Tak

Plåt

• Takstol anpassad för snözoon
• Underlagsduk med klisterkant
• Takluckor 23 mm råspont
• Takgenomföring för avluftning

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

Takfot
• Takfotsbräda 22x145 mm
• Insektsnät
• Underspikning takfot och gavelsprång

Ytterdörrar
• Diplomat dörr, inklusive karm, lås & handtag
• Drevmaterial och infästningsskruv
• Tätningstejp
• Tröskelbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Överbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt

Fönster

Fönster och dörrar ingår enligt ritning.
					
• Traryd Optimal alutäckt utsida 3-glas
U-värde 1,1
• Drevmaterial och infästningsskruv
• Tätningstejp
• Fönsterbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Överbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Standard invändigt handtag med tätbricka
• Personsäkerhetsglas enligt BBR

Interiör
Kök

Golv

• Marbodalkök ingår med pott enligt
materialspecifikation
• Vitvaror ingår i pott för kök

• Trägolv 3-stav ekparkett Bjelin,
inklusive underlagspapp

Installationsväggar
• Byggregel 70 mm c 600 mm
• Isolering 70 mm
• Liggande laserad träpanel Baseco

Ytterdörrar
• Diplomat, inklusive karm, lås & handtag
• Drevmaterial och infästningsskruv
• Tätningstejp
• Tröskelbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt
• Överbleck av 0,6 mm ytbehandlad stålplåt

Invändigt tak
• Liggande laserad träpanel Baseco

Innerväggar
• Regelstomme 45*70 mm i erforderlig
dimension c 450
• Isolering 70 mm
• Liggande laserad träpanel Baseco

Våtrumsväggar
• Regelstomme i erforderlig dimension c 300
• Isolering 45 mm
• Byggplyfa 12 mm i våtrum
• Gyproc gipsskivor 13 mm, bredd 900
färdigkapad i vägghöjd - 20 mm

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

Listverk

Badrum

• Golvsockel (NCS S 0502-Y)
• Taklist skugglist 43 mm (NCS S 0502-Y)
• Fönstersmygar inv, fönsteroder
(NCS S 0502-Y)
• Dörrfoder i vitmålad (NCS S 0502-Y) furu

• Badrum klinker och kakel
• Kommod med lådor, vit kulör med vitt tvättställ
• Blandare krom
• Duschset krom
• Bastu med obehandlad granpanel, asplav, Harvia
el-aggregat och Harvia glasdörr brons

Övrigt
• Trappa öppen L-trappa i furu med valfri
färgbehandling
• Kamin ink skorsten och taksäkerhet
• Vägg på loft byggs 110 cm som standard
(Glasräcke finns som tillval)

5. ÖVRIGA FÖR KUND TILLKOMMANDE BYGGKOSTNADER

• Markarbeten är med som uppskattad kostnad i totalkostnadskalkyl, verklig kostnad
för markentreprenad tillkommer i sin helhet 					
• Boendekostnader på vissa orter
• Vid otillgängliga platser kan extra kostnader för frakt,lossning,kranbil tillkomma
• Vintertid tillkommer kostnad för snöröjning av byggplats
• Byggnadsström
• Kommunala avgifter som bygglov m.m
• Kontrollansvarig
• Nybyggnadskarta, geoundersökningar, utsättningar
• Samtliga besiktningar
• Försäkringar, myndighets och bankavgifter
• Tomtpris, lagfart, anslutningsavgifter VA,el & fiber
• Finplanering av tomt

