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HSB GÖTEBORG ERBJUDER TRYGGT KÖP  

Erbjudandet Tryggt Köp innebär att HSB Göteborg erbjuder särskilda tjänster till 

dig som köper nyproduktion av oss. Tjänsten ska ge dig trygghet vid försäljning 

av den gamla bostaden och ger skydd mot dubbla boendekostnader.  

Om den gamla bostaden inte är såld före tillträdet av nya bostaden, ersätter HSB 

Göteborg kostnaden för den nya bostaden med faktiskt kostnad upp till 15 000 

kr/månad.  

Denna ersättning skall täcka:  

-Nettoräntan för ett överbryggnadslån  

-Månadsavgift  

-Driftkostnad  

Erbjudandet om ersättning för dubbla boendekostnader gäller i 12 månader med 

3 månaders karenstid.  

För att du skall kunna erhålla ersättning för dubbla boendekostnader skall det 

finnas ett uppdragsavtal med en registrad mäklare som också gör en 

marknadsvärdering. Värdering som mäklaren gör blir marknadsvärdet. Om den 

gamla bostaden inte säljs inom 6 månader skall en ny bedömning av 

marknadsvärdet göras av mäklaren. Du kan inte neka en prisjustering. 

VANLIGA FRÅGOR HSB GÖTEBORGS - TRYGGT KÖP 
Vad ingår i Tryggt Köp?  

Skydd mot dubbla boendekostnader i 12 månader.  

 

När kan jag som kund nyttja HSBs Tryggt Köp?  

Erbjudandet om tryggt köp gäller om din gamla bostad inte blivit såld innan du 

tillträder din nya HSB-bostad.  

 

Varför erbjuder HSB Tryggt Köp, är det för att lägenheterna är 

svårsålda?  

Vi har kunder som vill köpa lägenheter men som idag inte har möjlighet att göra 

det på grund av att de är rädda för att hamna i en situation med två bostäder och 

drabbas av dubbla boendekostnader.  

Kostar Tryggt Köp något?  

HSB svarar för kostnaden mot dubbla boendekostnader - Tryggt Köp kostar 

alltså ingenting för dig som kund. 

http://www.hsb.se/


 

  

 

Påverkas bostadsrättsföreningens ekonomi av Tryggt Köp?  

Det kostar ingenting för bostadsrättsföreningen, Tryggt Köp bekostas av HSB 

Göteborg.  

Gäller Tryggt Köp alla HSBs nyproduktionsprojekt i hela Sverige?  

Nej, regionföreningarna har löst frågan på olika sätt. Tryggt Köp gäller i denna 

form i HSB Göteborg.  

Om vi har två bostäder som är osålda, utgår ersättning för båda?  

Ersättning utgår endast för en av de osålda bostäderna.  

Spelar det någon roll vilket pris jag är beredd att sälja min gamla 

bostad för?  

En registrerad mäklare ska göra en värdering som du accepterar. Om du tackar 

nej till ett bud som motsvarar värderingen upphör rätten till ersättning för dubbla 

boendekostnader.  

När görs värderingen?  

Den första värderingen görs när du lämnar ett försäljningsuppdrag för den gamla 

bostaden till en registrerad mäklare. En omvärdering ska ske 6 månader senare 

för att anpassa priset till marknaden. Om marknadspriset har sjunkit måste även 

det pris som du saluför bostaden till anpassas till omvärderingen. Om 

marknadsvärdet ökat på den gamla bostaden har du som köpare rätt att 

marknadsanpassa priset uppåt efter den nya värderingen, men det är inget som 

HSB kräver.  

 

Vad händer om jag inte vill sälja till ett lägre pris enligt 
omvärderingen?  

Då upphör rätten till ersättning för dubbla boendekostnader. 

 
Vad händer om med ersättningen om jag säljer lägenheten till en ny 
köpare under garantitiden?  

Rätten till ersättning är personlig och kan inte överlåtas.  
 
Vad ersätts?  

Tryggt Köp ersätter kostnaderna för det nya boendet och ersättningen ska 

täcka:  

- Månadsavgift för den nya lägenheten  

- Driftkostnad, exempelvis uppvärmning, hushållsel, kall- och varmvatten och 



 

  

 

andra driftskostnader som inte ingår i årsavgiften för den nya lägenheten. 

- Nettoränta på lån i bank eller bolåneinstitut för att finansiera insats och 

eventuell upplåtelseavgift av den nya lägenheten 

 

Vad menas med nettoränta?  

Räntekostnaden efter skatt, det vill säga 70 % av ränta som är inbetald till 

bank/bolåneinstitut. 

 
Finns det något maxbelopp för ersättning mot dubbla 
boendekostnader?  
HSB Göteborg ersätter faktiska kostnader för den nya bostaden upp till 15 000 

kr/månad. 

 

Hur länge får jag ersättning?  
Ersättningen utgår under 12 månader men med tre månaders karens.  

 

Vad krävs av mig för att jag skall få ersättningen för dubbla 
boendekostnader? 

Du ska:  

- Kontakta mäklare och börja sälja din gamla bostad  

- Flyttat in i din nya bostad  

- Varit bosatt i din gamla bostad fram till inflyttning  

- Ha kvar din gamla bostad till försäljning  
 

När anses försäljningen av den gamla bostaden ha påbörjats?  

Du ska ha tecknat uppdragsavtal med en registrerad fastighetsmäklare och 

försäljningen anses påbörjad vid första visningstillfället. 
 

När börjar jag få ersättning? 

Du får ersättning 3 månader efter det första visningstillfället av din gamla bostad 

men tidigast vid tillträdet av din nya bostad. Om du börjar visa den gamla 

bostaden 3 månader innan tillträdet kan du alltså få ersättning direkt efter 

inflyttningen i den nya bostaden. Det gäller dock under förutsättning att du 

verkligen har dubbla boendekostnader. 
 

Vad innebär 3 månaders karenstid?  
Karenstiden innebär att du under de första tre månaderna inte får någon 

ersättning. Tiden räknas från det första visningstillfället av den gamla bostaden 

via en registrerad mäklare. 

 
När betalas pengarna ut?  

De betalas ut månadsvis i efterskott efter det att du har redovisat dina kostnader 

genom att visa kvitton. 

 



Hur gör jag om jag vill använda mig av Tryggt Köp – ersättning för 
dubbla boendekostnader?  
Du tar kontakt med din säljare på HSB Göteborg, som ger dig information och en 

blankett som du ska fylla i för att få ersättningen. Denna skickar du sedan till 

HSB Göteborg. Ersättningen betalas ut i efterhand varje månad utifrån 

verifierade underlag och längst i nio månader. 

När upphör rätten till ersättning för dubbel boendekostnad? 

När du har träffat köpeavtal om din gamla bostad eller avvisar bud som 

motsvarar värderingen på din gamla bostad. 

Jag har träffat köpeavtal om min gamla bostad, men köparna vill 
senarelägga sitt tillträde så att det inträffar efter att jag flyttar in i 
min nya bostad. Har jag ändå rätt till ersättning mot dubbla 
boendekostnader under perioden innan deras tillträde? 
Nej, rätten till ersättning upphör när du träffat köpeavtal. För att undvika en 

period med dubbla boendekostnader bör du därför minimera tiden mellan 

köpeavtal och din köpares tillträde om det sker efter det att du flyttar in i din nya 

bostad. 

Har jag rätt till HSBs dubbla boendekostnadserbjudande även om 

jag redan har tecknat en försäkring mot dubbel boendekostnad 

genom min mäklare?  

Ja, men du kan inte få en sammanlagd ersättning som är större än din skada, det 

vill säga för mer än dina ökade kostnader på grund av dubbla bostäder.  

Jag tycker Tryggt Köp verkar bra, men tvekar ändå då jag tror att 
priserna på nya bostäder kommer att bli lägre framöver och då är 
det väl rationellt att vänta?  

Nej. Skulle priserna på de nya bostäderna gå ned lär ju också priset på din 

befintliga bostad gå ned i motsvarande utsträckning. Tryggt Köp skyddar dig mot 

en eventuell prisnedgång under försäljningstiden. Köp och försäljning inte är ur 

fas med varandra. 


