
Allt om att bygga med A-hus

Vägen till 
ditt nya hem

TRÄHUS FRÅN DEROMEGRUPPEN



Vägen till ett 
kärleksfullt hem 

går genom skogen.
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Vägen till ett 
kärleksfullt hem 

går genom skogen.
Det finns ungefär 23,5 miljoner hektar skog i 
Sverige. Inte undra på att vi har en lång och gedi-
gen historia att bygga trähus i vårt land. Den gamla  
tiondeboden vid Ingatorps kyrka timrades av 
talltimmer redan 1229 och står fortfarande kvar. 
A-hus är en del av den här traditionen.

Vi är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har 
byggt tusen och åter tusen hus sedan 1946. Varje 
hus blir ett unikt hem, byggt av trä från våra egna 
och närliggande skogar. Vi älskar trä och tänker 
fortsätta jobba med det materialet även i fram-
tiden.

För att kommande generationer ska kunna fort- 
sätta att bygga kärleksfulla hem återplanterar vi 

75 nya träd för varje hus vi bygger. Vi tar på så 
sätt hand om ditt hus redan som liten planta. Efter 
närmare 70 år är det dags för avverkning och un-
der alla dessa år håller vi ett vakande öga på varje 
träd. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en 
del av vår verksamhet. Det är ingen överdrift att 
kalla skogen för vårt andra hem.

Vi bygger alla våra hus inomhus i Anneberg, söder 
om Göteborg. Där är det 20 grader varmt, torrt 
och vindstilla. Här ligger också ett av våra egna 
sågverk. I ena änden åker det in trädstockar och i 
andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Vi har 
med andra ord full kontroll hela vägen. Oavsett 
vilken husmodell du tilltalas av så lovar vi att det 
kommer att bli ett trivsamt och genomtänkt hem.

Får vi lov att plantera ett nytt hus åt dig?

J O H A N  A X E L S S O N
V D ,  A - H U S
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Det här 
erbjuder vi dig.
A-hus säljer genuina trähus, producerade med virke från våra 
egna och närliggande skogar, tillverkade i vår varma och torra 
fabrik i Anneberg utanför Kungsbacka. 

När du väljer att köpa ditt hus av A-hus
• Köper du ett hus från en hustillverkare som har mer än 70 års 

erfarenhet inom husbranschen och en ekonomiskt trygg koncern 
i ryggen.

• Kan du vara säker på att du får ett hus av hög kvalitet som du och 
din familj kan bo i många generationer och år framöver.

• Finns möjlighet att köpa allt från komplett byggsats där du väljer 
valfri entreprenadform eller färdigt hus där A-hus levererar med 
totalentreprenad.

• Har du möjlighet att välja mellan en uppsjö olika husmodeller med 
olika planlösningar och prislappar. Vi har möjlighet att anpassa 
våra husmodeller så att ditt nya hem blir precis som du vill ha det 
och passar din plånbok.

• Får du en personlig kontakt med din närmaste säljare som guidar 
dig igenom hela husköpet och hela tiden finns där för att se till att 
ditt nya hem blir som du önskar.

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001
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• Tryggt, privatägt husföretag startat 1946

• Både A-hus AB och moderbolaget Derome AB har kreditklassning AAA

• 1-årig villaförsäkring, färdigställandeförsäkring och 10-års garanti på byggmaterial, utfört arbete 

och konstruktion

• Kvalitetscertifierade enl. ISO 9001 och Miljöcertifierade enl. ISO 14001

• Kontroll på kvaliteten i alla led - från skog till färdigt hus

• Husen byggs inomhus i torra och varma lokaler med hög prefabriceringsgrad

• Husen byggs i trä - det enda förnyelsebara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid

• Energieffektivt och tätt klimatskal - 265 mm välisolerad 3-skiktsvägg (U-värde 0,15 W/m²K)

• Isolerade innerväggar

• Träfiberskiva bakom gips på insida yttervägg, en fördel när du skall sätta upp saker på väggarna

• Grunden består av platta på mark med vattenburen golvvärme 

• Grundmålad utvändig panel

• Grundmålad råspont i luckor till undertak

• Aluminiumklädda fönster, U-värde 0,9-1,0

• Invändig takhöjd 2,50 m

• Kan erbjuda total-, general- och delad entreprenad

• 1-års villalarm ingår vid totalentreprenad

• Provtryckning ingår vid totalentreprenad

• Alla säljare är utbildade och auktoriserade av TMF (Trä- och möbelföretagen)

• Öppen och tydlig prissättning där rabatter, tillägg och avdrag redovisas

A-hus   Husföretag 2   

Bilderna i katalogen kan visa detaljer som inte ingår i vår standardleverans. Det kan också förekomma tillval och speciallösningar som vi inte längre kan erbjuda. 
Tekniska lösningar som visas på bilderna kan även vara förändrade p.g.a. nya regler. Vi på A-hus AB förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar eller andra förändringar.

Vi tål att jämföras.
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Besök vår husfabrik i Anneberg utanför Kungsbacka när du köper ett hus från A-hus och se hur det tillverkas 
och vilket hantverk som ligger bakom. Prata med din säljare så bokar vi en tid för rundvandring i fabriken.

Välkommen in!
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Prata med din säljare för att boka in en tid att komma och titta på när ert hus tillverkas i fabriken. Välkommen!

Välisolerat och tätt klimatskal med smart 3-skiktsvägg 
Genom att öka isoleringen i väggar, tak och i grunden, välja lågenergifönster och installera en effek tiv frånluftsvärmepump med bra 
värmeåtervinning, kan vi pressa energiförbrukningen rejält. För att minska luftläckaget har vi dessutom en väl genomtänkt place-
ring av plastfolien som skapar lufttäthet i hela klimatskalet. Men det är kanske vår energivägg med en smart 3-skiktskonstruktion 
som har fått mest uppmärksamhet. Det är en av marknadens bästa energiväggar som har ett välplacerat obrutet isoleringsskikt 
som ger minimalt med köld bryggor. 

Väggkonstruktionen i korthet
• 3-skiktsvägg ger god energiprestanda.
• God lufttäthet tack vare plastfoliens strategiska placering som exempelvis 

möjliggör installation av el utan att bryta tätskiktet.
• Obrutet utvändigt isoleringsskikt ger minimalt med köldbryggor och en fukt-

skyddad stomme.
• Ljuddämpande väggkonstruktion ger ett tyst hus.

Frånluftsvärmepump med hög prestanda
En annan viktigt del i ditt energi snåla A-hus är den effektiva frånluftsvärmepumpen som åter vinner värmen från luften som lämnar 
hus   et genom ventilationssystemet. Vår värmepump är rustad enligt gällande BBR-krav som innebär begränsad installerad effekt på 
värmepumpen. Tillsammans med vårt unika klimatskal klarar vi att leva upp till lagkraven med god marginal. Resultatet är ett torrt 
och varmt hus med låg energiförbrukning. Det är sådant man älskar att höra. 

På a-hus.se kan du läs mer om respektive husmodells energiförbrukning.

En unik konstruktion.
Med vår väggkonstruktion kan du verkligen känna att kärleken sitter i väggarna. Vi har lagt ner mycket energi på att skapa en 
vägg som gör ditt hus så energismart som möjligt. Vi är stolta över att vi uppfyller dagens och även morgondagens energikrav 
redan nu. Dessutom värnar vi om både miljön och din plånbok. 

Ger ett varmt och ombonat hem.

Energiväggens uppbyggnad - 3 skikt
1. 22 mm träfasad                        
2. 28 mm spikläkt      
3. 50 mm fasadskiva/isolering
4.      Vindduk
5.      170 mm regel + isolering
6.     0,11 mm plastfolie
7. 45 mm regel + isolering
8.     11 mm OSB-skiva (träfiberskiva)
9.     13 mm gips
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Totalentreprenad
Totalentreprenad innebär att A-hus sköter hela byggnationen 
av ditt hus och du har inget personligt ansvar för att färdig-
ställa huset. A-hus bär det juridiska ansvaret och du flyttar in i 
ett nyckelfärdigt hus (exklusive utvändig målning och trädgård). 
På de orter där vi kan erbjuda totalentreprenad drivs bygget 
av våra egna, erfarna byggledare som ansvarar för hela bygg-
nationen. Byggledaren planerar byggnationen och koordinerar 
hantverkare och materialleveranser. Därtill ingår en färdigställ-
andeförsäkring och en 10-års garanti samt en unik fullvärde-
försäkring. Denna övergår till en villaförsäkring efter att ditt 
hus står färdigt.  Vid köp av totalentreprenad ingår alltid larm i 
12 månader från slutbesiktning, samt provtryckning av ditt hus.

Generalentreprenad
Vid generalentreprenad skrivs två avtal. Ett avtal tecknas för 
husbyggsatsen med A-hus och ett avtal tecknas med general-
entreprenören. Generalentreprenören i sin tur handlar upp 
och ansvarar för erforderliga underentreprenader gentemot 
dig som beställare. Generalentreprenören har samordnings-
ansvaret för byggnationen. Ritningar och samtliga handlingar 
för byggnation ingår i ditt köp från A-hus. Vid generalentrepre-
nad är det du som byggherre som kontaktar entreprenörer för 
byggnation av ditt A-hus. Säljaren finns givetvis med som stöd 
och är behjälplig med svar på frågor under hela processen.

Delad entreprenad 

Vid delad entreprenad upphandlar du själv de olika entrepre-
naderna (byggnation, VVS- och elentreprenad m. fl.) var och 
en för sig. Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande 
till varandra och beställaren (du) har samordningsansvaret. Du 
ansvarar alltså för att alla entreprenörer håller samma tidplan 
och att leveranserna av material planeras. Förenklat kan man 
säga att A-hus har ansvaret tills husbyggsatsen har levererats 
till tomten, därefter faller ansvaret på dig. Detta ansvar har du 
sedan genom hela byggnationen, oavsett hur många entrepre-
nörer du anlitar. 

Olika entreprenadformer
beroende av byggort
A-hus kan erbjuda totalentreprenad i storstadsregionerna och 
på flertalet orter runt dessa regioner. I de orter där total-
entreprenad inte kan erbjudas har säljarna ofta kontakt med 
entreprenörer som de kan rekommenderar. Det är då du som 
kund som skriver avtal med entreprenören. Fråga din säljare 
vad som gäller på just din byggort. 

Att välja rätt  
entreprenadform.
När du har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också dags att börja fundera på hur du vill bygga ditt hus. 
Entreprenadformerna beskriver vem som har ansvaret för att allt går rätt till. Vägen till färdigt hus ser lite olika ut beroende 
på vilken entreprenadform du väljer. Här reder vi ut begreppen. 
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Vad händer när 
vi har skrivit avtal?
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Grattis till 
ditt husköp!
Nu börjar en ny spännande resa för både dig och för oss på A-hus. 
Vi är glada för att vi har fått förtroendet att bygga ditt hus. Följande 
sidor finns till för att beskriva processen från undertecknat avtal 
fram tills den dag du flyttar in i ditt nya hem.
 
För att vägleda dig om vad som gäller i egenskap av kund finns anvis-
ningar och en checklista att bocka av allt eftersom du och vi fullföljer 
våra åtaganden. Det finns även en ordlista med förklaringar i slutet av 
denna broschyr.

Bygglovsansökan
Det första som händer efter avtalsskrivning är att ni gör 
en ansökan om bygglov. För att kunna göra detta behövs 
en hel del förberedelser. De Utvändiga valen ska göras och 
även andra val som är förutsättningar för en bygglovs-
ansökan. 

Utvändiga val
Utvändiga val är de delar av ert hus som syns på utsidan av 
huset och som påverkar bygglovet och husets projektering. 
Exempel på detta är fasad, fönstersättning, spröjs, ytterdörrar, 
braskamin mm. Detta görs tillsammans med din säljare och 
skickas sedan till A-hus huvudkontor för godkännande.

Alternativ för köksval
När det kommer till att välja kök finns det två tillvägagångssätt 
att välja mellan: 

1. Du gör ett besök hos Marbodal för att planera ditt kök i sam-
band med att du gör dina Utvändiga val. Före besöket har du 
erhållit en köksritning från din säljare. Skulle några ändringar 
i planritningen för köket behövas måste dessa godkännas av 
A-hus innan köket kan fastställas och alla val slutföras. Först 
efter detta tas bygglovshandlingar fram av A-hus.

2. Du gör ditt besök hos Marbodal efter att du gjort dina 
Utvändiga val och ansökt om att få bygglovshandlingar från 
A-hus. Detta alternativ väljer du om du vill påskynda processen 
och är helt nöjd med utformningen av köket i sitt standard-
utförande. Detta alternativ innebär att du inte kan göra några 
ändringar i kökets planlösning senare. 

För dig som valt att köpa ett av våra Favorithem väljer du köket 
tillsammans med din säljare i samband med Invändiga val och 
besöker alltså inte Marbodal.

Vad händer nu när 
vi har skrivit avtal?
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Placering på tomten
Kommunen behöver veta hur huset och eventuell sidobyggnad 
ska placeras på tomten och hur högt det ska ligga. Detta 
bestämmer du tillsammans med din säljare. Låt eventuellt 
göra en geoteknisk undersökning av tomten. Ha gärna med 
era tankar kring infart, gångar och uteplatser redan här, då det 
kan påverka hur du vill placera huset.

Välj kontrollansvarig
Glöm inte att det är du som kund som ska välja en kontroll-
ansvarig (KA) för husbygget. Denna person anmäls till kommu-
nen i samband med att bygglovsansökan skickas in. 

Skicka in bygglov
När de Utvändiga valen är gjorda, beslut om kök är taget och 
övriga delar av bygglovet är förberedda och inskickade till 
A-hus färdigställs bygglovshandlingarna. Handlingarna skickas 
sedan till er för påseende och godkännande. När du godkänt 
dessa återsänder du dem till A-hus. Därefter får du tillbaka 
kompletta bygglovshandlingar, som du undertecknar och läm-
nar in till kommunen. Tänk på att marklov kan behövas vid 
byggnation på komplicerade tomter. Kontakta din säljare för 
mer information.

Kommunens handläggningstid är cirka 10 arbetsveckor, men 
kan givetvis variera mellan olika kommuner. 
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Passa på att göra dina Invändiga val medan du väntar på bygglovet.

Invändiga val
Det tar cirka tio arbetsveckor innan bygglovsansökan blir godkänd av kommunen. Före dess är det bra om du har bestämt alla dina 
Invändiga val tillsammans med din säljare. Detta sparar tid för hela din husbyggnadsprocess. De val som omfattas finns i handlingen 
Invändiga val. 

Här är några av de val du gör för att sätta personlig prägel på ditt nya hem:
• Kök (Om du inte redan besökt Marbodal enligt alternativ 1 på sid 12.)
• Vitvaror
• Golv
• Badrumsinredning
• Innerdörrar
• Klädvård
• Lister
• Skjutdörrsgarderober (gäller ej Favorithem) 
• Centraldammsugare (gäller ej Favorithem) 

När bygglovet är godkänt träffar du din säljare och går igenom de handlingar som omfattas av slutbeställningen av ditt hus.

• Avropsblankett
• Invändiga val
• Kökshandlingar (gäller ej Favorithem) 
• Vägbeskrivning
• Uppdaterad produktionskostnadskalkyl
Dessa handlingar skickas sedan in till A-hus. 

När alla handlingar är granskade och godkända av A-hus planeras tillverkningen av ditt hus in i produktionen i vår fabrik och du 
får en beräknad leveransvecka för ditt nya hem. Leveransveckan ligger sedan till grund för den tidplan som presenteras under 
uppstartsmötet (se nästa sida).

Efter dessa handlingar är godkända hos A-hus tar vi fram:
• Energiberäkning
• Entreprenadavtal
• Färdigställandeförsäkring och 10-års garanti

Slutbeställning av ditt hus.

I väntan på bygglov.
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Uppstartsmöte hos A-hus.
Ca 12 veckor före din husleverans

Du blir kallad till uppstartsmöte efter att leveransveckan har fastställts. Detta möte brukar äga rum ungefär 12 veckor före hus-
leveransen. Om du har valt totalentreprenad finns, utöver din säljare, från och med nu även en byggledare till din hjälp. Medverkar på 
mötet gör din säljare, eventuell byggledare och entreprenör. (Kontrollansvarig kan även medverka beroende på vad ni har kommit 
överens om)

Vi  går igenom projektet tillsammans  och  en  tidplan presenteras.  Du får även en lista på alla våra underentreprenörer. På mötet 
får du även kontaktuppgifter till de ställen där du kan välja färg och tapeter samt kakel och klinker.

Vi går igenom information gällande vatten- och avloppsinstallation samt anslutning till telenät för fast telefoni och bredband, 
alternativt fibernät.

Glöm inte att ta med blankett om utsättning av hus på tomt. 
Detta har ni fått i samband med att ni mottagit ert bygglov 
från kommunen.
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El
Elektrikern kontaktar dig för att göra en servisanmälan till 
ortens energibolag. Elektrikern ser även till att ett elskåp för 
byggström kommer på plats innan markarbetet startar. Du blir 
sedan kontaktad längre fram när det är dags för genomgång 
av installationer, ritning och eventuella tillval. Fördelen med 
att A-hus i förväg inte har dragit rör för el i väggarna är att 
du som kund har möjlighet att påverka utformningen av elen, 
exempelvis placering av eluttag och strömbrytare.

Kakel/klinker & Färg
Boka möte hos kakelleverantör och välj kakel och klinker. Boka 
även möte med färgleverantör och välj färg och tapeter. När 
valen ska vara klara finns angivet i din tidsplan.

Banksäkerhet
Ca 8 veckor före husleverans kommer en spärrförbindelse 
skickas ut från A-hus. Kontakta då din bank som ställer ut 
denna säkerhet åt dig under byggtiden. Läs mer om bank-
säkerhet på sidan 20.  

Efter uppstartsmöte Tekniskt samråd
Senast en vecka före utsättning och markarbetets start ska 
ett tekniskt samråd hållas med kommunen. Kommunen kallar  
till detta möte och byggherren samt den kontrollansvarige 
har obligatorisk närvaro här. Inför det tekniska samrådet har 
A-hus tagit fram samtliga handlingar som krävs. Den kontroll-
ansvarige ansvarar för att kontrollplanen som upprättas följs.

Utsättning
Utsättning av husets läge och sockelhöjd, enligt godkänt 
bygglov, äger rum i samband med att markarbetet startar. 
Inom detaljplanlagt område sker detta normalt av kommunens 
utsättare, i vissa fall av markentreprenören. Markentreprenören 
medverkar och du som kund är välkommen att delta. 

Tänk igenom er 
möblering i förväg så 

går elmötet lättare. 

Tänk även på utvändig 
belysning både på och 

runt huset.
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Förberedelse på tomt 
Markarbete
Markarbetets omfattning varierar beroende på tomtens/fastighetens beskaffenhet och eventuella befintliga byggnader. Utvändigt 
vatten och avlopp samt tomrör för telefoni och elkablar läggs ner i marken. När markarbetet sker iordningställs även framkomlig 
väg och uppläggningsplats för byggnadsmaterial. (Om detta ingår i avtalet)

Grundläggning
Grundentreprenör sätter kantelement, isolering och armering samt gjuter bottenplattan. VVS-entreprenör iordningställer avlopp i 
grunden och golvvärmeslingor. Murning av väggar till suterräng- eller sluttningshus och källare sker i detta stadie.
 

Husbyggnation startar
Husleverans
Efter grundläggning levereras ert hus till byggplatsen. Detta sker med lastbilar och kran. På leveransdagen stomreses huset och 
färdigställs sedan enligt tidplanen. Att få huset vädertätt tar normalt en till två dagar. Byggtiden är normalt 20-22 byggveckor från 
stomresning till färdigt hus, men är givetvis beroende av husets storlek och komplexitet. 

Byggplatsmöte 
Några veckor in i bygget kallas du till ett byggplatsmöte på plats i ditt stomresta hus.
 

Huset står färdigt
Provtryckning av huset 
Vid totalentreprenad provtrycks ditt hus för att kontrollera att huset är tätt.

OVK och värmepumpsinfo
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförs och du får information om värmepumpen.

Besiktningar 
På samtliga A-hus, oberoende av entreprenadform, görs alltid en slutbesiktning av en certifierad besiktningsman. I de fall A-hus 
tillhandahåller totalentreprenad beställs även en kontrollbesiktning till ca två veckor före slutbesiktning. Då ska samtliga entrepre-
nörer vara klara med sitt arbete. Efter godkänd slutbesiktning får du nycklarna och huset överlämnas till dig. Eventuella kvarstående 
punkter enligt slutbesiktningsprotokollet åtgärdas inom 60 dagar. Vid totalentreprenad utförs båda besiktningar med en certifierad 
besiktningsman.

Slutbesked
Kontrollansvarig sammanställer den dokumentation som krävs enligt kontrollplanen och bokar slutsamråd med kommunen. 
Slutsamråd görs i samband med slutbesiktningen. Slutbeskedet som utfärdas av kommunen är en bekräftelse på att huset byggts 
enligt alla uppställda krav. Efter slutbeskedet är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.
 

Inflyttning
Nu är ditt nya hem färdigt och du är välkommen att flytta in!

Garantitid
Om du önskar en garantibesiktning bokar du det i god tid inom två år efter slutbesiktningen. En garantibesiktning bekostar du som 
kund. Boka detta med en oberoende besiktningsman.

1

32

4

65
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Glöm inte att komplettera 
med en lösöresförsäkring 

som börjar gälla direkt 
efter slutbesiktning.

4

Byggström och  
provisoriskt vatten skall 

finnas tillgängligt när
markentreprenad startar.

Se till att vara förberedd. 
Beställ vattenmätare och 
sopkärl i samband med 

inflyttning.

Tänk media i tidigt skede. 
Detta behöver vara färdigt 

innan grundläggning 
drar igång.

Glöm inte att fixa en brevlåda 
lagom till inflyttning.

Vill du ha utebelysning 
på tomten? Ha det i åtanke 

redan här så markentre-
prenören kan förbereda 

för detta.

1

5

2

6

3

Vid totalentreprenad
 ingår villalarm. 

Abonnemanget gäller 
fr.o.m. husleverans-

dagen och 15 månader 
framåt.
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Bank
Ca 8 veckor före leverans kommer en begäran om spärr-
förbindelse att skickas ut. Kontakta din bank som ställer ut 
denna säkerhet åt dig under byggtiden. Efter entreprenadens 
genomförande kommer spärrförbindelsen att sändas i retur till 
din bank när slutfakturan i sin helhet är betald. Vid fastighets-
köp/tomtköp genom A-hus tillhandahåller ekonomiavdelningen 
köpebrev och övriga handlingar till lagfartsansökan. Dessa 
skickas till banken som iordningställer ansökan. Vid egen tomt 
kan din bank vara behjälplig med lagfartsansökan. Tag med dig 
uppdaterad produktionskostnadskalkyl när du träffar banken 
för att få en så sann kostnadsbild som möjligt.

Kostnad bygglov, kontrollansvarig
och utsättning?
Kunden bekostar bygglov, kontrollansvarig och utsättning.  
Även sotarintyg för köksfläkt samt braskamin bekostas av dig 
som kund. 

Tele/TV/Bredband
Tänk på telefoni, TV och bredbandsanslutningar i god tid före 
markarbetets påbörjande. För fast telefoni kontakta önskad 
teleoperatör och gör en offertförfrågan för anslutning till 
telenät. Kostnaden varierar beroende på hur långt från tomt-
gräns närmaste kopplingspunkt ligger. Teleoperatören gräver 

Kundens åtaganden. 
Här följer en sammanställning i bokstavsordning av vanligt förekommande åtaganden för dig som kund hos A-hus. 
Avvikelser kan förekomma.

ner telekabel fram till din tomtgräns. Därifrån fram till huset 
ansvarar byggherren, och markentreprenören är behjälplig 
med nedgrävning av tomrör. Se information från teleopera-
tören i samband med offert. Det är du som kund som står för 
kostnaderna för detta.

Grundförhållanden/Pålning
I de fall grundförhållanden är tveksamma, bör en geoteknisk 
grundundersökning göras av geoteknisk konsult. Kontakta 
kommunen för att undersöka om en geoteknisk undersökning 
redan finns för området. I annat fall bekostas en geoteknisk 
undersökning av dig som kund. Merkostnader relaterade till 
grunden såsom pålning, stödmurar och förstärkt platta m.m. 
bekostas också av dig som kund.  

Sprängning
Sprängningsarbete bekostas av dig som kund och sam-
ordnas med markentreprenören. Kontrollera att sprängaren 
har erforderlig försäkring. Sprängaren skall sätta mätare på 
de närmaste husen kring byggplatsen samt göra en för- och 
efterbesiktning.

Vatten och avlopp
Servisanmälan för vatten och avlopp ombesörjes av bygg-
herren ca två månader före markarbetets start (vintertid ännu 
tidigare). Information finns på kommunens hemsida. Efter att 
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Städning
Byggstädning av huset inklusive invändig fönsterputs ingår vid 
totalentreprenad.

Tillträde
Tillträde till huset sker efter godkänd slutbesiktning gjorts 
och kommunen har utfärdat slutbesked. Före dess får du inte 
flytta in i huset. Vid midnatt går ansvaret för huset över till dig 
som kund. Därför är det viktigt att komplettera med en lösöre-
försäkring som börjar gälla samma dag som slutbesiktningen 
genomförs. Efter slutbesiktningen ska din slutbetalning vara 
oss till handa inom 10 dagar.

Faktorer som kan påverka byggtiden
I sällsynta fall kan förändring/framflyttning av färdigställ-
andedag ske enligt nedan (utan att ersättning utgår):

• Försening på grund av att markarbeten som ligger utanför 
vår entreprenad ej är klara enligt tidplan.

• Vinterförsening av grundläggning på grund av snö och kyla.

• Vinterförsening av putsad/murad fasad på grund av snö 
och kyla.

• Vid pålad platta är uttorkningstiden längre och kan för-
länga byggtiden.

servisanmälan har betalats kan inkoppling ske på det kommu-
nala VA-nätet. VVS-entreprenör iordningställer ledningar fram 
till kopplingspunkt. Kommunalt VA-bolag öppnar ventil för pro-
visoriskt vatten (så kallat byggvatten). Gör en flyttanmälan till 
kommunen så att du får vattenmätare och sopkärl i samband 
med inflyttning.

Tillgänglighet fram till arbetsplats
och byggnad
Framkomlighet till byggplatsen med bil och släp förutsättes 
om inte annat avtalats. Om A-hus lastbilar inte tar sig fram 
till byggplatsen kan omlastning till mindre lastbil krävas. 
Eventuella merkostnader på grund av dålig framkomlighet 
bekostas av dig som kund för samtliga transporter. Kunden 
ansvarar även för snöröjning samt sandning för att kunna 
komma fram till byggplatsen.

El
Servisanmälan gör du i god tid före markarbetets påbörjan. Vid 
totalentreprenad kontaktar elentreprenören dig för blankett till 
nätägaren i området. När grundläggningen startar ska bygg-
ström finnas vid tomtgräns, max 25 m från husgrunden. Finns 
byggström längre än 25 m från grunden bekostar du som kund 
kabel och eventuella kabelskydd. Elentreprenören handlägger 
detta. Hyra av elskåp ingår. Byggström bekostas av dig som 
kund. För diskussion om specifika elinstallationer kontaktar 
elentreprenören dig enligt tidplanen.

Egna arbeten
Vid totalentreprenad får eventuella egna arbeten med huset 
inledas först efter godkänd slutbesiktning. Vi projekterar 
endast för det vi har åtagit oss att leverera.
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ABS
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenaders avtal vid 
uppförande.

Besiktning
En genomgång som utförs vid entreprenadavtal för att konsta-
tera om huset uppfyller ställda krav. Vid köp av A-hus utförs 
slutbesiktning på samtliga hus. Vid husköp via totalentrepre-
nad genomförs även kontrollbesiktning. 

Bygghandlingar
Systemhandling för konstruktion, ventilationsritningar, in- och 
utvändig VA-ritning, golvvärmeritning samt energideklaration 
framtages till samrådsmötet. Därefter skapas erforderliga bygg-
handlingar.

Byggherre
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Bygglov
Skriftligt tillstånd från kommunens byggnadsnämnd som krävs 
för att få uppföra, bygga till eller ändra användning av en bygg-
nad. Regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Byggnadskreditiv
Ett tillfälligt lån från banken som betalas ut successivt allt-
eftersom byggkostnaderna uppstår. När bygget är klart läggs 
lånet om till ett vanligt bostadslån.

Försäkringar
Vid köp av ett A-hus ingår en färdigställandeförsäkring och 
en 10-års garanti på byggmaterial, ufört arbete och konstruk-
tion. Du får också en 1-årig villaförsäkring hos Länsförsäkringar. 
Egendomsskyddet gäller för hus och tomt och ersätter bland 
annat stöld, skadegörelse och brand. Gäller ej på lösöre.

Kontrollansvarig
Det arbete som kräver bygglov eller rivningsplan kräver också 
en kontrollansvarig. Denne utses av dig som kund och hjälper 
dig bland annat med att se till att de nödvändiga kontrollerna 
görs för att bygglagstiftningens krav uppfylls.

Lagfart
En officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Lag-
farten motsvarar 1,5% av köpeskillingen för tomten samt 
expeditionsavgift och bekostas av kund.

Pantbrev
Ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostads-
lån. Pantbrevet är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del 
av den pantsatta fastighetens värde. Pantbrev motsvarar 2% av 
lånesumman samt en adminstrativ avgift och bekostas av kund.

PBL
Plan- och bygglagen (2011). Lag för reglering av markanvänd-
ning och byggande. 

Slutbeställning av hus
Slutbeställning av ditt hus sker när bygglovet är godkänt och 
avropsblankett skickats in till A-hus. Se sida 15.

Spärrförbindelse
A-hus ekonomiska säkerhet för hus och entreprenad. Spärr-
förbindelsen upprättas av er bank.

Startbesked
För att påbörja bygget av huset krävs att byggnadsnämnden 
utfärdar ett startbesked. Detta görs normalt i samband med 
det tekniska samrådet.
 
Tekniskt samråd
Byggnadsnämnden ska skyndsamt kalla till tekniskt samråd 
efter utfärdat bygglov. För att genomföra det tekniska sam-
rådet behöver A-hus ha färdigställt alla tekniska handlingar. 
Innan detta kan ej tekniskt samråd genomföras. Säljare ska 
även ha tecknat färdigställandeförsäkrning  och bokat entre-
prenörer. Detta är den tekniska prövningen av byggnationen. 
Här diskuteras arbetets planering och samordning samt de 
åtgärder som behövs för att byggnaden ska uppfylla plan- och 
bygglagens baskrav. Resultatet av samrådet protokollförs var-
efter en kontrollplan upprättas och startbesked ges.

Ordlista
Här följer en sammanställning i bokstavsordning av ofta förekommande ord och begrepp i samband med er husbyggnation.
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13. Tekniskt samråd 
och startbesked

4. A-hus går igenom 
Utvändiga val och upp-
rättar bygglovsritningar

1. Köpeavtal skrivs

6. Godkännande av  
bygglovsritningar

5. Köksmöte 
med Marbodal

3. Ni väljer
Utvändiga val och vi går 
igenom förutsättningar 

för bygglov

11. Entreprenad- 
kontrakt och  

försäkringar skrivs.

2. A-hus godkänner 
köpeavtalet

Observera att ovanstående tidplan är generell och ej motsvarar varje enskilt husprojekts planering. Avvikelser kan förekomma. För en exakt tidsplan för just ditt hus, fråga din säljare.

10. Godkännande 
av Invändiga val 
och planering av 

leveransdag  

7. Uppritande av komplett 
bygglov och godkännande 

av Utvändiga val

8. Kommunen
behandlar bygglovet

12. Uppstartsmöte

9. Gör dina 
Invändiga val 

v 7 v 20v 3v 1

1. Köpeavtal skrivs 
Du går igenom avtalet tillsammans med din säljare och signerar.

2. Godkännande av avtal 
Avtalet gås igenom och godkänns på A-hus huvudkontor. 

3. Utvändiga val och förutsättningar för bygglov 
Gör de Utvändiga valen till huset tillsammans med din säljare. Valen  
ligger till grund för framtagning av bygglov. Utse även en kontrollansvarig.  
VIKTIGT! Här skall även placering av installationer i kök och badrum fast-
ställas. Här har du möjlighet att besöka Marbodal i samband med att du gör 
dina Utvändiga val i stället för efter Utvändiga val, se punkt 5. (Gäller ej vid 
köp av Favorithem)

4. Genomgång Utvändiga val 
A-hus huvudkontor går igenom dina Utvändiga val och upprättar bygglovs-
ritningar som skickas till dig för godkännande.

5. Möte Marbodal 
Om du väljer att inte besöka Marbodal vid Utvändiga val så gör du det nu. 
Besök Marbodals kökskonsult efter att Utvändiga val är gjorda och sätt en 
personlig prägel på ditt kök. (Gäller ej vid köp av Favorithem)

6. Godkännande bygglovsritningar 
Du godkänner ritningar och returnerar till A-hus.  

7. Uppritande av komplett bygglov 
A-hus huvudkontor ritar upp ett komplett bygglov och skickar detta till dig. 
Du skickar sedan in bygglovsansökan till kommunen. I samband med detta 
godkänns även dina Utvändiga val. 

8. Kommunen behandlar bygglovet 
Efter att du skickat in bygglovsansökan brukar det normalt ta upp till ca 
10 arbetsveckor för kommunen att godkänna detta. Tiden kan variera ber-
oende av kommun.

9. Invändiga val 
Du sätter din personliga prägel på insidan huset genom att göra dina  
Invändiga val såsom golv, innerdörrar, badrumsinredning med mera. Efter 
att kommunen godkänt ditt bygglov skickas Invändiga val till A-hus huvud-
kontor för godkännande.

10. Godkännande av Invändiga val och leveransdag 
A-hus huvudkontor går igenom de Invändiga val du har gjort och bokar in 
den dag då ditt hus planeras att levereras till tomten.

11. Entreprenadkontrakt och försäkringar 
Din säljare ordnar Entreprenadavtal och 
försäkring för färdigställandeskydd.

Från avtal till  
20 steg till ett nytt hem

v 28-32
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12. Uppstartsmöte 
Vid totalentreprenad träffar du entreprenör och byggledare från A-hus för 
att boka tid för val av kakel, klinker, färg, tapeter med mera. Vi bokar även 
träff med elektrikern. Vid annan entreprenadform: Under byggtid blir du 
kontaktad av respektive yrkesgrupp för att gå igenom eventuella ändringar 
och tillval.

13. Tekniskt samråd och startbesked 
Tekniskt samråd hålls med kommunen ca 6 v före husleverans varpå det är 
klart att påbörja byggnationen. Ett så kallat startbesked från kommunen är 
förutsättningen för att få börja byggnadsarbetet.

14. Mark- och grundarbete startar 
Kommunen gör utsättning av husets läge. Entreprenörerna anländer och 
tar de första spadtagen. 

15. Tillverkning av hus 
Huset börjar tillverkas i A-hus fabrik.

16. Husleveransdag 
Huset levereras och monteras på plats. Efter en till två dagar är ditt hus 
väder- och vindtätt.

17. Byggplatsmöte 
Byggplatsbesök i ditt stomresta hus.

18. Kontroll- och slutbesiktning sker 
Nu är huset färdigbyggt. I de fall A-hus tillhandahåller totalentreprenad görs 
en kontrollbesiktning ca två veckor före slutbesiktning. Slutbesiktning görs 
på samtliga A-hus, oberoende av entreprenadform. På slutbesiktningen är 
även du som kund och din säljare med.

19. 10-års garantibevis utfärdas
Ditt nya hus har 10-års garanti på byggmaterial, utfört arbete och konstruk-
tion.

20. Slutsamråd och slutbesked 
Kommunen deltar på slutsamråd på byggplats i samband med slutbesik-
tning eller strax därefter. Sedan utfärdar kommunen ett slutbesked och 
därefter är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.

21. Inflyttning 
Välkommen till ditt nya hem!

ett färdigt husFrån avtal till  
17. Byggplatsmöte

14. Utsättning sker.  
Mark- och grundarbete 

startar 16. Husleveransdag 

20. Slutsamråd och 
slutbesked

21. Inflyttning! 
Välkommen hem!

15. Tillverkningen 
av huset startar i 

A-hus fabrik

18. Kontrollbesiktning 
och slutbesiktning sker

v 36-40 v 56-60

Kund och säljare A-hus huvudkontor

Entreprenaden Kommunen

19. 10-års garanti-
bevis utfärdas
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Häng med i husprocessen. 

Genomgång av broschyren Vägen till ditt nya hem

Offert från säljare med produktionskostnadskalkyl

Träff på tomten tillsammans med säljare

Avtal skrivet för klimatskal (husets grund, väggar och tak)

Avtal skrivet för Utvändiga val (fasad, fönster, dörrar)

Kontrollansvarig utsedd

Mottagit och godkänt bygglovsritningar från A-hus

Mottagit bygglovshandlingar från A-hus och ansökt om bygglov hos kommunen

Mottagit godkänt bygglov från kommunen

Avtal skrivet för Invändiga val (golv, lister, garderober, div. inredning) 

Slutbeställning av ditt hus gjord

Huset har planerats in i A-hus fabrik och leveransvecka har mottagits

Entreprenadkontrakt skrivet

Mottagit uppdaterad produktionskostnadskalkyl från säljare

Bankspärr inskickad till A-hus

Information om försäkringar och energiberäkningar mottagna

Tekniskt samråd bokat tillsammans med kontrollansvarig

Deltagit på tekniskt samråd med kommunen

Mottagit startbesked för byggnation

Grund- och markarbeten har påbörjats och utsättning har skett

Nu har huset levererats och stomrests på tomten!

Har besökt byggplatsen tillsammans med säljare/byggledare

Kakel, klinker, färg och tapeter är valda

Möte med elektriker avklarat

OVK-besiktning och injustering har genomförts

Sotarbesiktning klar

Kontrollbesktningen gjord (Gäller vid totalentreprenad.)

Slutbesiktning gjord ihop med säljare/byggledare och kommun

Mottagit slutbesked från kommun

Nu har vi flyttat in!

Vi är måna om att du som kund känner dig trygg och omhändertagen i samband med ert livs kanske största affär. Använd 
därför gärna listan nedan för att se vad du kan vänta dig under processens gång och bocka av för att hålla koll på vad som 
är avklarat och vad som väntar. En kortfattad förklaring från avtal till färdigt hus finns på föregående uppslag.
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A-hus - en del 
av Deromegruppen

Vi har en bred kunskap om trä och konstruktion och 
ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling. Det 
gör oss till en drivande och trygg husleverantör av ditt 
framtida hem. 

A-hus och Deromegruppen arbetar dessutom oavbru-
tet med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. 
Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna 
och andra närliggande skogar och att återplantera ny 
skog. För varje hus vi bygger planterar vi 75 nya träd. 
Och genom att bygga i trä bidrar vi i allra högsta grad 
till en bättre miljö. 

Vi använder alltid förnyelsebart material i våra hus 
som ska kunna återanvändas eller återvinnas med 
minsta möjliga resursanvändning. Alla biprodukter 
som kommer från skogen och sågverken förvandlar 
vi till biobränsle och ny energi. Vi är en så stor produ-
cent av biobränsle att vi inte bara försörjer vår egen 
verksamhet utan också över hundra tusen bostäder 
och verksamheter. 

Vårt miljötänkande går som en grön tråd genom hela 
företaget. Det tycker vi är viktigt för kommande gene-
rationer och vår gemensamma framtid.

Vi på A-hus har byggt hus i över 70 år och ingår i den starka Deromegruppen, Sveriges största familje-
ägda träindustri. Vi har kontroll på kvaliteten i alla led – från skog till färdigt hus. Dessutom arbetar vi hela 
tiden med att bidra till en hållbar utveckling.

Snabb fakta om Deromegruppen 
- Sveriges största familjeägda träindustri
- Kontroll på hela kedjan - från skog till färdigt hus
- Långsiktighet som bland annat innebär att  
 vinsterna återinvesteras i verksamheterna
- Nära samarbete med leverantörer och hantverkare
- Ständig produktutveckling
- AAA-rating

A-hus certifieringar
Kvalitetscertifiering ISO 9001
Miljöcertifiering ISO 14001
Auktoriserade trähussäljare
AAA-rating
 

TRÄHUS FRÅN DEROMEGRUPPEN

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001


