
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
 

Storuman Tallträsk 1:18 
 
 
1. Anmälan 
Auktionen är öppen för allmänheten. Anmälan till auktionen måste göras till info@nywa.nu 
senast den 22 juni 2022. 
 
2. Auktion 
Auktionen kommer att hållas i Advokatbyrån Nywas lokaler, Kungsgatan 60 i Umeå, om inte 
annan plats senare meddelas till anmälda intressenter. Tid för auktionen är den 27 juni 2022, 
kl 14:00.  
 
Digital närvaro på auktionen genom Microsoft teams eller per telefon är möjlig under följande 
förutsättningar. Anmälan måste göras till info@nywa.nu senast den 22 juni 2022 varpå 
samtidigt en giltig legitimationshandling scannas in på den aktuella budgivaren och 
översändas per mail till info@nywa.nu. Senast 60 minuter efter avslutad budgivning ska den 
budgivare som lagt det vinnande budet, eller dennes ombud, inställa sig på Advokatbyrån 
Nywas kontor i Umeå, Kungsgatan 60, för att underteckna köpekontraktet. 
 
3. Visning 
Visning av fastigheten kommer hållas den 18 juni 2022, kl 12:00. Anmälan till visningen 
måste göras till info@nywa.nu senast den 16 juni 2022. 
 
4. Ombud 
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 Storuman 
Tallträsk 1:18, bevittnad av två personer. En kopia på handlingen ska senast 22 juni 
översändas per mail till info@nywa.nu. Fullmakten ska överlämnas till gode mannen i 
original om förvärv kommer till stånd. 
 
5. Identitetshandling 
Köparen och eventuell budgivare, samt eventuella ombud för dessa, ska uppvisa giltig 
identitetshandling. 
 
6. Form för auktionen 
Auktionen inleds med en genomgång av reglerna för auktionen m.m. Därefter ges de 
närvarande möjlighet att ställa frågor. Efter detta ropas fastigheten ut och de närvarande ges 
möjlighet att avlägga muntligt bud. Fastigheten säljs till den som vid auktionen angivit högsta 
budet. Om samtliga delägare av fastigheten överenskommer härom kan de dock besluta att 
egendomen inte ska säljas eller att mottaget bud inte ska accepteras. Om den som givit det 
högsta budet inte infinner sig på plats inom 60 minuter på Advokatbyrån Nywas kontor för 
undertecknande av köpekontraktet kommer i stället budgivaren med näst högst bud erbjudas 
fastigheten, varpå denne har 60 minuter på sig från erhållande av detta erbjudande att på plats 
signera köpekontraktet. Om varken högste eller näst högste budgivare skriver under 
köpekontraktet dagen för den offentliga auktionen har auktionen misslyckats.  
 
 
 



7. Friskrivningsklausul 
Fastigheten säljs med friskrivningsklausul. Köpare till fastigheten erinras om att fastigheten 
säljs i befintligt skick. Köpare uppmanas innan auktionen besöka fastigheten och därvid göra 
de undersökningar av fastigheten som köparen önskar, och avsäger sig med bindande verkan 
varje rätt att senare påtala fel eller brist i fastigheten. Detta avser även så kallade dolda fel. En 
köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. 
 
8. Finansiering 
Köparen ansvarar för att finansieringen är ordnad. 
 
9. Köpekontrakt, betalning 
Köpekontrakt upprättas på auktionsdagen. Handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggs 
senast tre dagar efter auktionsdagen. Handpenningen ska betalas genom överföring till 
Advokatbyrån Nywas klientmedelskonto: Swedbank ………………... Resterande del av 
köpeskillingen ska erläggas på tillträdesdagen varvid köpebrev utfärdas. 
 
10. Tillträdesdag 
Tillträdesdagen är bestämd till 1 augusti 2022, eller annat datum enligt överenskommelse. 
 
11. Hävning och skadestånd 
För det fall full betalning ej erläggs senast på tillträdesdagen äger den gode mannen rätt att 
omedelbart häva köpet. Detsamma gäller om handpenning inte har erlagts senast tre dagar 
från auktionsdagen. Köparen är då skyldig att erlägga skadestånd med belopp som motsvarar 
de merkostnader som uppkommer för en ny försäljning eller till följd av ett nytt 
auktionsförfarande. Skadeståndet ska i första hand avräknas mot erlagd handpenning. 
 
12. Fri prövningsrätt 
Säljarna 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 ense om att avgivet bud inte ska antas. 
 
13. Intäkter och kostnader 
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till 
fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljarna för medan köparen svarar för intäkter 
och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och 
kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. 
 
14. Lagfarts- inskrivnings- och inteckningskostnader 
Alla med köpet förenade lagfarts- inskrivnings- och inteckningskostnader ska betalas 
av köparen. 
 
15. Budförteckning 
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till 
den slutlige köparen. 
 
16. Avstädning 
Fastigheten kommer inte att avstädas av säljarna. 
 



17. Lös egendom 
Eventuell lös egendom som kvarlämnas på fastigheten efter tillträdesdagen tillfaller inte 
köparen utan särskild överenskommelse härom. Ej heller kan några garantier lämnas 
beträffande att fastigheten kommer vara tömd på säljarnas lösa egendom vid tillträdesdagen. 
 
 


