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VILLKOR – OFFENTLIG AUKTION 
 
 
 
 
Fastigheten Malmö Vildkatten 27 utan byggnad, hädanefter ”Fastigheten”, säljs på 
offentlig auktion enligt samäganderättslagen genom av tingsrätten förordnad god man 
advokat Robert Teklic. Följande villkor gäller för offentlig auktion avseende Fastigheten.  
 
Tid och plats för auktionen 
Den offentliga auktionen hålls måndagen den 16 december 2019 med start 10.00 på 
advokatbyråns kontor (Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö). Föranmälan är ett krav. 
 
Visning 
Visning av Fastigheten sker inte utan intressenter kan själva besöka Fastigheten på 
adress Ciselörgatan 2 B, 216 18 Limhamn. 
 
Budgivning 
Bud avges muntligt vid auktionstillfället. Den som ropar in fastigheten på auktionen ska 
visa följande handlingar. 
 
A. Giltig legitimation (ej pass). 
B. Bevittnad fullmakt om inrop sker för annans räkning. Av fullmakten ska 

framgå att den gäller för inköp av Fastigheten. Legitimation för såväl 
fullmaktsgivare som för egen räkning erfordras. 

C. Behörighetshandlingar för det fall köparen är en juridisk person. 
 
Budförteckning 
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att 
överlämnas till den slutlige köparen. 
 
Fri prövningsrätt 
Säljarna/säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under 
processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett 
lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både 
köpare och säljare undertecknat köpehandling. 
 
Ett erhållet bud kan förkastas enligt 12 § samäganderättslagen om samtliga delägare är 
närvarande vid auktionen och om de är ense om att avgivet bud inte ska antas. För det 
fall delägarna inte är ense, kommer det högsta budet att antas, dock förbehålls fri 
prövningsrätt för säljarna/säljaren. 
 
Köpekontrakt och handpenning 
Köpekontrakt kommer att upprättas på auktionsdagen (bilagt). Handpenning om tio (10) 
procent ska erläggas omedelbart efter klubbslaget. Handpenningen ska betalas genom 
överföring till Advokatfirman Teklic & Co:s klientmedelskonto 5502 10 901 27 (SEB). 
Erläggs inte handpenning ska Fastigheten omedelbart ropas ut på nytt. 
 
Tillträdesdag och slutlikvid 
Tillträde sker efter överenskommelse. I samband med tillträdet kommer de handlingar 
som god man har tillgång till rörande Fastigheten att överlämnas till köparen.  
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Resterande del av köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen som 
gemensamt bestäms i samband med att anbudet antagits och handpenningen erlagts. 
Likvidavräkning ska upprättas per tillträdesdagen. Då ska även fastighetens eventuella 
inkomster och utgifter periodiseras och fördelas mellan köpare och säljare. 
 
Sedan köpeskillingen i sin helhet har erlagts ska den gode mannen överlämna kvitterat 
köpebrev,  likvidavräkning och nycklar, varpå tillträde kan ske. 
 
Hävning och skadestånd 
För det fall full betalning ej erläggs 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 uppkommer för en ny försäljning eller 
genom ett nytt auktionsförfarande samt för den skada som eventuellt kan uppstå om en 
lägre köpeskilling erhålls vid omförsäljningen. Skadeståndet ska i första hand avräknas 
mot erlagd handpenning. 
 
Undersökningsplikt och besiktning 
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka Fastigheten 
och förvissa sig om Fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen 
hand eller med konsult, före köpet besiktiga Fastigheten och därigenom skaffa sig 
kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta prospekt har enbart 
lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av Fastigheten. 
Köparen har undersökningsplikt även avseende plan- och bygglovsbestämmelser m.m. 
 
Städning 
Fastigheten överlåts i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen 
eventuellt finns kvar på Fastigheten övergår till köparen. 
 
Vid frågor 
Om ni har några frågor kring Fastigheten,  den offentliga auktionen eller vill anmäla er 
närvaro på den offentliga auktionen, kontakta advokat Robert Teklic på info@teklic.se. 



KÖPEKONTRAKT 
 
 
 
 
Säljare NN (personnummer), genom advokat Robert Teklic, förordnad av 

Malmö tingsrätt (Ä 860-19). 
Köpare NN (personnummer). 

 
Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer och köparen köper nedan objekt. 

 
Objekt Fastigheten Malmö Vildkatten 27 utan byggnad i Malmö kommun. 

 
Tillträdesdag Efter överenskommelse. 

 
Faran för fastigheten På tillträdesdagen övergår faran för fastigheten från 

säljarna/säljaren till köparen. 
Köpeskilling Köpeskillingen uppgår till [  ] kronor. Köpekontrakt kommer att 

upprättas på auktionsdagen. Handpenning om tio (10) procent 
ska erläggas omedelbart efter klubbslaget. Handpenningen ska 
betalas genom överföring till Advokatfirman Teklic & Co:s 
klientmedelskonto 5502 10 901 27 (SEB). Erläggs inte 
handpenning ska Fastigheten omedelbart ropas ut på nytt. 
Resterande belopp erläggs vid tillträde av fastigheten. 
 
Om köparen inte betalar i rätt tid och på sätt enligt ovan har den 
goda mannen rätt att häva köpet. Säljaren har - oavsett anledning 
till hävning - rätt till skadestånd motsvarande handpenningen. 

Köpebrev När köpeskillingen erlagts till fullo ska köpebrev upprättas och 
överlämnas till köparen. 

Inteckningar Fastigheten är obelånad. Det finns inga inteckningar i fastigheten. 
 

Upplysningsplikt/ 
undersökningsplikt 

Säljaren har fullgjort sin upplysningsplikt och köparen har noga 
undersökt fastigheten. Köparen har dessutom givits möjlighet att 
själv eller genom besiktningsman undersöka de förhållanden som 
har betydelse för köparens nyttjande av fastigheten. 
 
Köparens undersökning omfattar, förutom fastigheten, även 
rättsliga förhållanden såsom planbestämmelser, myndighetsbeslut, 
fastighetskarta, servitut, belastningar m.m. som berör fastigheten. 
 

Försäkring Det åligger säljaren att hålla fastigheten försäkrad t.o.m. avtalad 
tillträdesdag. Därefter åligger det Köparen att försäkra fastigheten. 
På avtalad tillträdesdag kl. 00.00 övergår således faran för 
fastigheten på köparen. Vad nu har sagts gäller oavsett när 
faktiskt tillträde sker. 

Överlåtelsekostnader Det åligger köparen att ansöka om lagfart och svara för 
stämpelskatt, eventuella inteckningskostnader avseende 
fastigheten och andra utgifter i samband därmed. 

Försäljningsinfo Säljaren har inget ansvar för innehållet i försäljningsinformationen 
eller annat som uttalats av tredje man om fastighetens skick, 
rättsliga förhållanden som rör fastigheten m.m. Köparen har själv 
tagit reda på de fakta som utgör grund för hans beslut att erlägga 
köpeskilling m.m. 



Kostnader Säljaren svarar för samtliga kostnader till och med tillträdesdagen 
och uppbär för samma tid eventuella intäkter. För tiden därefter 
har köparen motsvarande skyldigheter och rättigheter. På 
tillträdesdagen ska parterna avläsa VA samt el för reglering av 
kostnaderna enligt vad som nyss sagts. 

Urstädning Fastigheten överlåtes och övertas i det skick som den är på 
tillträdesdagen. 
 

Fullständig reglering Parterna är införstådda med att denna kontraktshandling utgör en 
uttömmande reglering av samtliga frågor som har betydelse för 
köpet. Detta innebär att alla åtaganden som gjorts, eller uppgifter 
som lämnats - skriftligen eller muntligen - före kontraktsskrivningen 
medvetet har utelämnats och ska därmed sakna rättslig verkan. 

 
 
Detta köpekontrakt har upprättats i två (2) exemplar, varav säljaren och köparen tagit var sitt. 
 
 
Malmö den 
 
 
God man    Köpare 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Robert Teklic    NN 
 
 
 
 
Säljare 
 
 
 
______________________________ 
NN 


	Auktionsvillkor u friskrivning
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