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VÄRLDENS STÖRSTA ATTEFALLSHUS™

N YC K E LF Ä RDI GT

Ä R D ET T R ÅK I G ASTE V I V E T

Vi människor är olika. En del tycker si, andra tycker så. Vår smak och stil är
sällan densamma. Det gäller också våra behov. En del vill använda sitt
attefallshus som ett generationsboende eller för uthyrning, och vill ha lite högre
utrustningsnivå. Andra, som vill använda attefallshuset som en hobbyateljé
eller gästhus, nöjer sig kanske med något enklare. Just därför har vi tagit fram
ett "förberett" attefallshus med en unik konstruktion där du själv bestämmer
utförande och standard, utan att begränsas av massproducerade lösningar där
material och utföranden är tänkta att passa alla och som just därför passar
ingen.Vår ambition är att leverera ett attefallshus som, förutom att bjuda på
störst användbar yta, ger störst utrymme för individuell anpassning. I stället för
nycklarna i handen får du en förberett hus där alla tunga och svåra moment
redan är avklarade: Stomme, tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Vatten,
avlopp och el. Bjälklag, trappa och köksskåp. Vid montaget finns våra experter
på plats för att leda arbetet fram till ett vädertätt hus. Det vi har sparat till dig är
allt som sätter en personlig prägel, påverkar standarden och som gör ditt
attefallshus unikt, till exempel val av innergolv, färg på fasad och väggar, och
vitvaror.
Är du händig kan du göra mycket av detta själv, kanske med lite hjälp från
lokala hantverkare. Vissa saker måste du överlåta till andra, till exempel vatten
och avlopp och el. I vårt informationsmaterial kan du läsa om allt som ingår i
ditt köp, vad du köper in efter eget huvud och vilka arbeten som du behöver
ha hjälp med.
Så varför ska du begränsas av vad andra tycker när det är så enkelt att få ett
attefallshus helt efter eget huvud.
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SÅ HÄR GÅR KÖPET TILL
1

Vi har inga påträngande säljare som försöker stressa dig igenom köpprocessen. När du har
bestämt dig gör du dina val och din beställning på vår hemsida. Självklart kan du ringa eller
skicka e-post till oss ifall det är något du undrar över.

2

När vi har fått din beställning upprättar vi ett köpekontrakt. Innan vi skickar över det för underskrift
kontaktar vi dig för att stämma av att vi förstått varandra rätt. Vi skickar sedan avtalet med e-post
som du skriver under och returnerar till oss.

3

För att avtalet ska betraktas som giltigt måste du göra din första inbetalning, s k
garantibelopp på, för närvarande, 90 000 kronor. När detta är gjort skickar vi dig alla de
handlingar som du behöver för att söka startbesked.

4

Du behöver själv skaffa en nybyggnadskarta som beställs av kommunen och dess byggnadsnämnd. Vi behöver en skiss med de mått som byggnadsnämnden kräver för att kunna rita in
placeringen av ditt hus.

5

Vår rekommendation är att sträva efter ett avstånd på minst 8 meter från närliggande hus, för att
undvika brandkrav. Om detta inte är möjligt kan vi, mot tillägg, bygga om de väggar som krävs
med en högre brandklass. Kontakta oss för ett exakt pris.

6

Du behöver ange vilka brandkrav (inga, I 30 eller I 60) som gäller för husets olika väggar. Vi förser
dig med en ritning där du kan ange detta.

7

Om du av någon anledning inte får ett startbesked för attefallshus återbetalar vi 70 000 kronor
av garantibeloppet. Mellanskillnaden på 20 000 kronor är ersättning till oss för nedlagt arbete.
Detta gäller dock inte för de specialanpassningar som du har beställt, t ex brandklassade
fönster och väggar, då ingen återbetalning görs.
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DET HÄR INGÅR I DIN BESTÄLLNING
1

Husets exteriör utgörs av liggande panel.

2

Takkassetterna är försedda med underlagspapp. Det yttre papplagret, eller annat takmaterial såsom
plåt, köper du själv och monteras på plats för att undvika skarvar.

3

Innerväggarna består av gipsskivor och behöver därför spacklas och målas, alternativt
tapetseras. Vissa ytor levereras dock målade och klassificeras enligt avtal som grundmålade,
då vi inte åtgärdar smärre ytliga skador.

4

I sovrummen ingår en bröstningspanel med krönlist för att enkelt och prydligt trolla bort
elementskarvarna,.

5

Golvet består av golvspånskivor som är limmade mot golvbjälkarna. Innergolv ingår inte
eftersom de flesta vill bestämma utseende och material själva. De flesta golv är enkla att
lägga, t ex ett klickgolv tar ca 5 timmar.

6

Bänkskåp med inredning i köket är uppbyggda av stommar från IKEA, och levereras utan
fronter så att du kan anpassa dem efter din smak och dina behov.

7

I leveransen ingår spisfläkt i kök. För att du ska kunna anpassa köket efter tycke och smak
samt för smidigare hantering av garanti- och serviceärenden, köper du själv in övriga vitvaror
(tvätt/tork, kyl/frys, diskmaskin, spishäll och ugn) enligt den inköpslista som vi tillhandahåller i
samband med ditt köp. Det är viktigt att du följer våra specifikationer då de förberedda
utrymmena i vissa fall håller specialmått, t ex är högsta höjd för kyl/frys 178 cm. För inköp av
dessa vitvaror har vi tecknat ett ramavtal med Elon som ger dig rabatt. Du kommer att få en
rabattkod i samband med ditt köp.

8. Badrummet är klätt med kakelliknande Fibo-skivor på väggarna. Duschblandare, handfat med
blandare och toastol ingår. Avlopp, vattenrör och el är dragna.
9

All el bygger på trådlösa brytare vilket minimerar kabeldragning. För att underlätta för
ytterligare ljusarmaturer finns praktiskt placerade eluttag.

10 All installation ska utföras av behörig el- och VVS-installatör, lämpligen desamma som du
anlitar för framdragning av el och VVS.
11 Garderoben med varmvattensberedare har våtrumsmatta.
12 I leveransen ingår transport till överenskommen plats inom Stor-Stockholm (enligt vid varje
tidpunkt gällande definition från SCB). Utanför denna region tillkommer för närvarande 250
kronor per mil, med utgångspunkt från Nynäshamn.
13 I samband med beställningen förser vi dig med de handlingar som krävs för att söka
startbesked. Du ansvarar själv för att fylla i ansökan inklusive placering av hus på
nybyggnadskarta, markhöjden på respektive fasad samt för att skicka in dessa
handlingar till byggnadsnämnden i din kommun.
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DET HÄR GÖR DU SJÄLV
(eller med hjälp av lokala hantverkare)
1

Vi rekommenderar att huset värms upp med en luftvärmepump men själva aggregatet köper
du själv.

2

Vi har tecknat ett rikstäckande avtal med Huskomfort Värmepumpar AB om rabatt på
luftvärmepump. Vi lämnar ett dagsaktuellt pris senast vid leverans.

3

För en smidigare hantering av garanti- och serviceärenden köper du själv in tvätt/tork,
kyl/frys, diskmaskin, ugn och spishäll (vi rekommenderar två plattor), enligt den inköpslista som vi
tillhandahåller i samband med ditt köp. Det är viktigt att du följer våra specifikationer då de
förberedda utrymmena i vissa fall håller specialmått, t ex är högsta höjd för kyl/frys 178 cm.

4

För inköp av dessa vitvaror kan du utnyttja det ramavtal som vi har tecknat med Elon och
som ger dig rabatt på alla vitvaror, Du kommer att få en rabattkod i samband med ditt köp.

6

Du väljer själv innergolv och ytskikt på innerväggar, t ex färg eller tapet, samt utför arbetet.

7

Spegeldörrar till garderob ingår ej utan köps förslagsvis på IKEA (Vikedal, artikel nr 899.042.36,
storlek 195 x 50 cm och 195 x 25 cm).

8

Du står själv för grundläggning med eller utan hjälp av lämplig hantverkare och anpassad
efter de markförhållanden som råder på platsen. Vi förser dig med rekommendationer för hur
detta kan göras med hjälp av tryckimpregnerad bärlina enligt grundritningar och s k
markskruv från t ex Sluta Gräv AB.

9

Hängrännor, stuprör och fotplåt skaffar du själv i den kulör som passar den färg som du har valt
för fasaden. Vi tillhandahåller en specifikation på vad du behöver.

10 Ansöker om startbesked hos byggnadsnämnden i din kommun.
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DET HÄR BEHÖVER DU HJÄLP MED

1

Behörig elinstallatör:

•

Dra fram elektricitet till huset
• Installera vitvaror
• Installera luftvärmepump
• Installera eventuellt bredband

2

Grundläggare:
• Anpassa grunden efter rådande markförhållanden, inklusive dränering
• Använda dig av de rekommendationer vi lämnar
• Om möjligt, använda s k markskruv från t ex Sluta Gräv AB

3

Kranförare:
• Reservera kranbil med kranförare när du har fått leveransbesked
enligt de specifikationer vi tillhandahåller för storlek, vikt och antal lyft
• Högsta vikt och mått:
- Badrumsmodul: 1,7 ton, 3,6 x 2,0 x 2,5 meter (l x b x h)
- Köksmodul; 2,3 ton, 3,6 x 2,6 x 2,5 meter (l x b x h)
• Kranföraren ska i förväg inspektera tillfartsvägar och uppställningsplats

4

Auktoriserad VVS-installatör:
• Dra fram vatten och avlopp till huset
• Installera disk- och tvättmaskin. En förlängd slang för vatten
och avlopp för diskmaskin ingår i vår leverans
• Kontrollera samtliga VVS-anslutning, inklusive till varmvattensberedare (efter transport)
• Koppla ihop vatten och avlopp från diskbänk till badrumsmodulen. Samtliga rör och
kopplingar ingår i vår leverans

VÄRLDENS STÖRSTA ATTEFALLSHUS™

MAX ATTEFALL – STEG FÖR STEG
1

När du betalat in första betalningen till oss (för närvarande 90 000 kr) kommer vi skicka
det underlag som du ska lämna in till byggnadsnämnden för startbesked.

2

De flesta kommuner har en gratis karttjänst på sin hemsida. Där kan du enkelt rita in huset på din
tomt och bifoga handlingen i din ansökan om startbesked. Behöver du hjälp med detta, hör av
dig till oss. Behövs en nybyggnadskarta i just din kommun, får du själv stå för den kostnaden.
Kartan beställs hos kommunen.

3

I vårt underlag ingår fasadritningar. På dessa måste du rita in höjden från mark till nock för
respektive fasad. För att maximera höjden skall grunden som huset står på ligga under
marknivån. Vi har ritat in den nedersta delen av fasaden med en markskiva typ Steni, som
går upp ca 300 mm ovanför bärlinan (grunden), det vill säga att skivan även går ner under
marknivån. Då kan man återfylla med schaktmassor/singel till ca 150 mm upp på
Steni-skivan vilket ger en höjd på 3850 mm till nock på gavlar och baksida, räknat från den
”nya” blivande marknivån. Se vår grundritning för detaljerad information. Du kan ladda ner den
på vår hemsida; maxattefall.se.

4

Eftersom lagen anger att snitthöjden runt huset ska vara 4000 mm så har vi sänkt
medelhöjden på huset, vilket avsevärt förenklar när man sätter bärlinor för terrassen på framsidan,
eftersom höjden nu kan vara hela 4200 mm och ändå hålla sig under 4000 mm i medelhöjd

5

Om ditt hus hamnar närmare en annan byggnad än 8 meter så kan det förekomma
krav på brandskydd, varför det är lämpligt att sträva efter detta minimiavstånd.
Om den andra byggnaden är en komplementbyggnad, t ex ett förråd eller garage kan
kravet på brandskydd vara lägre. Under 5 meter är kraven strängare eftersom en eventuell
brand i detta fall även påverkar kraven på konstruktion av fönster. Om du är osäker på
placeringen av ditt hus, prata med kommunens byggnadsnämnd.

6

När du erhållit ditt startbesked från kommunen måste vi få veta om det finns någon
vägg som ska uppfylla en viss brandklass, eftersom detta påverkar priset på ditt hus.

7

Nu är det dags att kontakta entreprenörer för montering av vårt byggpaket,
grundläggning och framdragning av vatten, el och avlopp. Innan du sätter igång,
kontrollera vad som gäller i din kommun. På föregående sida finns en lista över vilka
entreprenörer som ska göra vad.

8

När grunden är färdig och måtten är kontrollerade enligt ritning kontaktar du oss och vi
börjar planera tillverkning och leverans av ditt hus. Tänk på att skydda grunden
mot regn (eller snö) tills det är dags för montage.

9

Det är viktigt att ni synkroniserar vår leverans med det kranföretag du anlitat för att lyfta våra
husmoduler på plats. När det närmar sig leverans meddelar du oss vilka tider kranföretaget är
tillgängligt och vi återkommer med förslag på leveranstid. Det är ytterst viktigt att kranen är på
plats på avtalad tid.

10 Vi rekommenderar att du anlitar ett lokalt företag eftersom kranföraren ska besiktiga tillfartsvägar
samt arbetsplatsen för att försäkra sig om att det finns plats för både kranen och vår trailer, så att
lyften kan ske utan problem. Vi kommer att förse dig med en specifikation över storlek och vikt för lyften.
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AVSTÄMNING AV DITT ATTEFALLSPROJEKT
√

Är startbeskedet klart?

√

Vad har du för brandkrav?
1. Inga
2. I 30
3. I 60

√

Är grunden kontrollmätt, vågrät och kontrollerad i diagonalmåtten?

√

Är framdragning av el, vatten och avlopp utförda enligt våra anvisningar?

√

Har kranföraren besiktigat tillfartsvägar och att det finns plats för både vår trailer (16,5
meter) och kran för lyft enligt våra anvisningar?

√

Finns det tillgång till ca 10 meter reglar eller motsvarande för tillfällig uppställning av
huselement, så att de inte behöver stå på blött underlag och skona din gräsmatta?

√

Är de byggare du anlitat färdiga att sätta igång?
OBS. Trailern som levererar ditt hus måste gå tillbaka efter ca 4 timmar. Skulle något
problem uppstå, t ex att det inte finns plats för avlyft, tillkommer en kostnad på för
närvarande 10 000 kronor per dygn.

Om det fortfarande är något som är oklart, ring oss på 031–92 67 67 eller
skicka e-post till info@maxattefall.se.

Besök www.maxattefall.se
Boka visning av
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