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          FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

 

 

Nedanstående villkor gäller beträffande försäljningen av fastigheten Lerum Hjällsnäs 5:8 vid 

offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt.  

 

Tid för visning respektive auktion framgår av den bifogade kungörelsen. 

 

Antalet budgivare vid auktionen kan komma att begränsas med hänsyn till Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter gällande Corona. Eventuella intressenter skall anmäla sitt intresse att delta vid 

auktionen till den gode mannen per e-post: fredrik.kron@erobe.se  

 

Fastigheternas skick 

 

För information kring fastighetens skick hänvisas till de värderingar som gjorts, se bilaga. 

 

Fastigheten belastas i övrigt, såvitt är känt för den gode mannen, av de rättigheter m.m. som 

framgår av bifogat utdrag från Inskrivningsmyndighetens register. 

 

En tilltänkt köpare skall vara införstådd med att den gode mannen inte har möjlighet att ställa några 

som helst garantier för fastighetens skick. Det köpekontrakt som kommer att användas kommer att 

innehålla en total friskrivningsklausul gentemot den gode mannen och säljarna.  

 

Sedvanlig undersökningsplikt åvilar en tilltänkt köpare.  

 

Fastighetstillbehör 

 

I försäljningen ingår vad som enligt lag utgör fastighetstillbehör. 

 

Antagande och förkastande av anbud 
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I beslutet om tillsättande av god man har ett lägsta pris för försäljning åsatts. Detta uppgår till 

2.775.000 kr. Den gode mannen är förhindrad att godta ett lägre försäljningspris än så. 

 

Ett erhållet anbud, överstigande 2.775.000 kr, kan förkastas jämlikt 12 § lagen om samäganderätt 

om samtliga delägare till fastigheten är närvarande samt dessa är överens om att angivet bud inte 

skall antas. För det fall samtliga delägare inte är ense om att godta eller förkasta ett angivet bud 

kommer det högsta angivna budet att antas. 

 

Finansiering 

 

Det åligger köparen att själv ordna finansiering av köpet. Det finns ingen möjlighet att finansiera 

köpet genom övertagande av lån.  

 

Tillträdesdag 

 

Tillträdesdag är den 1 oktober 2020 eller annan tidpunkt som köparen och den gode mannen 

kommer överens om. 

 

Köpeskillingens erläggande 

 

Köpeskillingen skall erläggas senast på tillträdesdagen. 

 

Den som ropar in fastigheten skall, mot erhållande av kvitto på auktionsdagen, omedelbart efter det 

bud antagits erlägga en handpenning om tio (10) % av det antagna budet. Köpekontrakt skall 

upprättas och undertecknas av den gode mannen respektive köparen i direkt anslutning därtill.  

 

Såväl handpenningen som resterande del av köpeskillingen skall erläggas kontant till den gode 

mannen. 

 

Sedan köpeskillingen erlagts i sin helhet skall den gode mannen överlämna kvitterat köpebrev och 

skriftlig likvidavräkning.  
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Pantbrev 

 

I fastigheten har uttagits skriftliga pantbrev i den utsträckning som framgår av utdragen från 

Lantmäteriet.  

 

Fördelning av utgifter och inkomster 

 

Det åvilar köparen från och med tillträdesdagen att betala skatter, räntor och andra utgifter för 

fastigheten av vilket slag det än må vara. Köparen äger rätt att åtnjuta all avkastning av fastigheten 

från och med tillträdesdagen.  

 

Stämpelkostnader. 

 

Köparen skall ensam betala samtliga lagfarts-, intecknings och övriga stämpelkostnader förenliga 

med köpet. 

 

Hävning och skadestånd 

 

Om inte full betalning erlägges senast på tillträdesdagen äger den gode mannen rätt att omedelbart 

häva köpet. Köparen är då skyldig att erlägga skadestånd med belopp som motsvarar de 

merkostnader som uppkommit vid auktionsförfarandet samt för den skada som eventuellt kan 

uppstå om en lägre köpeskilling erhålles vid en senare auktion. Skadeståndet skall i första hand 

avräknas mot erlagd köpeskilling/handpenning. 

 

Alingsås den 30 juli 2020, 

 

Fredrik Kron  

Advokat Fredrik Kron  

av Alingsås tingsrätt förordnad som god man enligt lagen om samäganderätt  


