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Falköping Valaberg 5:9 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR 

 

Försäljning av fastighet genom offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt 

Skaraborgs tingsrätt har beslutat att fastigheten Falköping Valaberg 5:9 ska bjudas ut till 

försäljning på offentlig auktion. Tingsrätten har utsett undertecknad till god man för att ombesörja 

försäljningen enligt lagen (1904:48) om samäganderätt.  

Offentlig auktion kommer att äga rum den 14 april 2023 klockan 11:00 på Advokatbyrån Eriksson 

& Bengtsson AB:s kontor i Lidköping med adress Nya Stadens torg 1A, 531 31 Lidköping. 

Föranmälan till offentlig auktion är obligatorisk och sker till den gode mannen på nedan angivna 

uppgifter. 

 

Information om fastigheten 

Information om fastigheten kan erhållas från prospekt upplagt på advokatbyråns hemsida, 

www.erobe.se/forsaljningsobjekt. Information om vilka rättigheter, servitut och inteckningar 

m.m. som fastigheten belastas av samt övrig registerinformation framgår av utdrag från 

fastighetsregistret som återfinns på advokatbyråns hemsida. 

 

Visning 

Visning av fastigheten kommer att äga rum söndagen den 26 mars 2023 mellan klockan 13:00 

och 14:30. 

Föranmälan är obligatorisk och sker till den gode mannen på nedan angivna uppgifter. 

 



 
 
 
 
 

Försäljningsvillkor m.m. 

Fastigheten får enligt tingsrättens beslut inte säljas för pris understigande 425 000 kronor. 

Auktionen genomförs genom bud och överbud. Det högsta budet i svenska kronor gäller som 

köpeskilling, dock kan delägarna anta eller förkasta ett bud om de är överens. 

Budgivare som önskar använda sig av ombud vid auktionen ska förse ombudet med skriftlig 

fullmakt i original, vilken explicit uttrycker att denna omfattar köp av fastigheten Falköping 

Valaberg 5:9. Fullmakten ska överlämnas till gode mannen i original om förvärv kommer till 

stånd. Ombud ska uppvisa giltig id-handling för köpare samt sig själv.  

För det fall delägarna gemensamt bestämmer att fastigheten inte ska säljas kommer auktionen att 

ställas in/avbrytas.  

Köparen ska till den gode mannen betala en handpenning om minst tio (10) procent av 

köpeskillingen omedelbart efter klubbslaget vid auktionen och samtidigt underteckna ett 

köpeavtal. För det fall handpenning inte erläggs kan fastigheten ropas ut på nytt varvid nytt bud 

av förre inropare inte godtas. 

Betalning av handpenning ska ske genom överföring till Advokatbyrån Eriksson & Bengtssons 

AB:s klientmedelskonto i Sparbanken Sjuhärad AB. Det är således av stor vikt att deltagare vid 

auktionen har förberett med sin bank så att betalning av handpenning kan ske omedelbart. 

Sedvanlig banköverföring är inte tillräcklig om inte överförande bank kan bekräfta betalning. 

Resterande del av köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen genom överföring till 

advokatbyråns klientmedelskonto. Sedan köpeskillingen erlagts i sin helhet ska den gode mannen 

överlämna kvitterat köpebrev och skriftlig likvidavräkning. 

Fastigheten säljs i befintligt skick och med en friskrivningsklausul avseende ansvar för fel i 

fastigheten varigenom vare sig säljare eller den gode mannen kan göras ansvarig för fel.  

I försäljningen ingår vad som enligt lag utgör fastighetstillbehör. På fastigheten finns även lösöre 

tillhörigt tidigare ägare. Det åligger köparen att hantera lösöret i förhållande till ägaren av 

detsamma.  

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

fastigheten, av vad slag de än må vara. Köparen äger rätt att åtnjuta all avkastning av fastigheten 

från och med tillträdesdagen. 



 
 
 
 
Köparen ska ensam betala samtliga lagfarts- intecknings- och övriga stämpelkostnader förenliga 

med köpet. 

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 ska i första hand 

avräknas mot erlagd köpeskilling. 

 

Tillträdesdag 

Tillträdesdag är den 15 maj 2023 såvida inte köparen och den gode mannen överenskommer om 

annat. 

   

 

Lidköping den 10 mars 2023 

 

Johanna Karlsson 
Advokat 
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB 
E-post: johanna.karlsson@erobe.se 
Telefon: 0510-866 54 
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