
För smidigare affärer och nöjdare kunder!

BoPriskoll är en enkel väg till smidigare affärer. När du gör en BoPriskoll ger du intresserade ett 
oberoende och pedagogiskt underlag till en bostads utgångspris. Rör det en bostadsrätt innehåller 
BoPriskoll också information om föreningens skuldsättning per kvadratmeter. Genom din bedömning av 
vilka tidigare försäljningar som är jämförbara med det aktuella objektet får en potentiell köpare också en 
pålitlig indikation om möjligt slutpris. Din roll som expert på bostadsaffären blir tydligare. Frågorna om 
utgångspriset blir färre. Dessutom hjälper du till att stärka anseendet för hela branschen.
 
BoPriskoll är ett initiativ av Mäklarsamfundet, i samarbete med Värderingsdata.

Teknisk support: 0300 735 70 eller info@varderingsdata.se
Frågor och synpunkter: Jesper Litén,  0701 41 82 94 eller jesper.liten@varderingsdata.se

Kom igång med BoPriskoll

BOPRISKOLL

För att komma till tjänsten loggar du in via varderingsdata.se/login och går till fliken BoPriskoll.

Välj Småhus eller Bostadsrätt.

Fyll alltid i kommunen först.  
Småhus: fyll i Trakt i första rutan och Block:Enhet i  nästa ruta.  Har du inte fastighetsbeteckningen kan du 
byta till att söka på adress.  
Bostadsrätt: fyll i samtlig information och använd autocomplete-funktionen. När du klickar på 
gatunummer fylls föreningen i automatiskt. Därefter fyller du i övrig information.



När du fyllt i fastighetsbeteckning eller adress, klicka på Skapa BoPriskoll.



Under Urval av referensbostäder väljer du vilka objekt som är jämförbara och vilka som du anser ej 
jämförbara. Har objektet en klocka under Upplåtelseform har det ännu inte fått lagfart.
 
Markera som Jämförbart: Klicka på referensobjektet en gång för att grönmarkera.
Markera som Ej jämförbart: Klicka på referensobjektet två gånger för att rödmarkera.
Saknar du kunskap om ett objekt eller har du ingen uppfattning om dess jämförbarhet låter du den vara 
omarkerad.

Nedanför referensbostäderna finns en kartbild där du kan gå till satellitläge och gatuvy för att utforska 
referensbostädernas läge närmre. När du är nöjd, klicka på Skapa BoPriskoll för att gå vidare.



När BoPriskollen är färdig får du upp en ruta där du antingen väljer att öppna din BoPriskoll direkt eller kopierar länken för 
att klistra in den i ditt mäklarsystem under länkar.

Inom kort kommer BoPriskoll vara integrerat i mäklarsystemet för ännu enklare hantering.



Nedan är en färdig BoPriskoll så som konsumenten ser den. Du kan inte ändra något i detta läget, vill du göra en ändring kan 
du gå tillbaka till inloggat läge och göra om din BoPriskoll.



För att kika närmare på objekten kan konsumenten klicka på adressen eller den gröna, röda, respektive vita markören längst 
till vänster i listan.

Här kan konsumenten gå in i satellit-läge och gatuvy för att se området närmare. Genom att klicka på pilarna i höger hörn 
förstoras kartbilden och genom att dra in den gula markören på en plats i kartan för byts läget till gatuvy.


