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Storsjömäklarna inför accepterat pris! 

För att ytterligare öka tydligheten och tryggheten för spekulanter börjar nu Storsjömäklarna 

marknadsföra bostäder till ”accepterat pris”. ”Accepterat pris” innebär att priset som anges i 

bostadsannonsen utgår från mäklarens värdering av bostaden och ligger på en nivå som säljaren är villig 

att acceptera som försäljningspris. Om flera spekulanter finns kan dock budgivning förekomma och priset 

bli högre.  

Detta innebär inte någon större förändring i vårt arbetssätt då vårt nuvarande utgångspris har fungerat 

på samma sätt, utan detta gör vi för att ytterligare öka tydligheten och tryggheten för spekulanterna 

berättar Svante Andreasson på Storsjömäklarna. Vi upplever att spekulanter känner stor osäkerhet över 

prissättningen på bostäder. Vissa spekulanter tror att det förekommer lockpriser medan andra tror att 

utgångspriser sätts så att det ska finnas prutmån. Inget av detta stämmer då våra utgångspriser alltid 

har satts utifrån bedömt marknadsvärde och utgångspriset har också legat på en nivå som säljarna är 

beredda att sälja till. Svante fortsätter, om vi blickar ut i landet så är det fler och fler fastighetsmäklare 

som har övergått till accepterat pris och jag tror bara att det är en tidsfråga innan fler av Östersunds 

fastighetsmäklare följer efter.  

Enligt Mäklarsamfundet har det skett en undersökning bland fastighetsmäklare i Stockholm som visar på 

att såväl köpare som säljare är positiva till att bostäderna marknadsförs med accepterat pris.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att säljaren alltid har fri prövningsrätt vilket innebär att denna själv 

har rätt att välja om bostaden ska säljas, när den ska säljas, till vem och till vilket pris, avslutar Svante.   

För ytterligare information kontakta 

Svante Andreasson, Marknadsansvarig Storsjömäklarna AB, 072-729 65 55 

Mäklarsamfundets definition Accepterat pris 

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att 
acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och 
mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för 
mäklarens värdering av bostaden. Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt 
för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris”. 


