KÖPEKONTRAKT
Säljare

Karin i Lamberg AB
Hobborn 88, 790 15 Sundborn

556732-2580

1/1-del

Köpare

Marie Danielsen
Peter Danielsen
Rättviksvägen 66, 793 31 Leksand

600107-7624
511125-4834

1/2-del
1/2-del

Mobiltel: 073-215 87 83
Mobiltel: 070 - 575 87 66
Köpeobjekt

Fastigheten Falun Kolbergsbo 1:26
Kolbergsbo 1:26, 790 15 Sundborn
I det följande kallad fastigheten.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om
TVÅHUNDRATIOTUSEN KRONOR

210 000:-

Tillträdesdag

2017-01-26, eller annat datum enligt överenskommelse.

§ 1 Betalning av
köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
1.

Betalar kontant på tillträdesdagen

210 000:Summa

210 000:-

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund
av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.
§ 2 Inteckningar och
pantbrev

Säljaren garanterar

§ 3 Rättigheter och
belastningar

Säljaren garanterar

§ 4 Fastighetens skick

Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om inte annat
överenskommits.

§ 5 Ansvar för skada

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar
säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren
orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda
över. Köparen får dock räkna med normal förslitning
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Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen
vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad.
§ 6 Äganderättens
övergång samt fördelning
av intäkter och kostnader

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på
tillträdesdagen.
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till
fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren 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.
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att
betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari
respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

§ 7 Myndighets beslut,
rådighetsinskränkning,
anslutningsavgifter

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten
belöpande
- gatukostnadsersättning
- el-anslutningsavgifter
erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt.
Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan
myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

§ 8 Lagfarts- och
lånekostnader

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens
förvärv. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas
av säljaren.

§ 9 Kontraktsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till
skälig ersättning för sin skada.
Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet.
Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till
sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla
rimliga åtgärder hade vidtagits.
Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand
regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen
snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren
snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska
ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband
med försäljningen av fastigheten.

§ 10 Städning och
kvarglömd egendom

Säljaren är ansvarig för att bostadsbyggnaden senast på tillträdesdagen är utrymd och väl
rengjord. Övriga byggnader ska vara utrymda och tomten ska vara avstädad.
Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i
köpet.
Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat -
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rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta
egendomen.
Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen
först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I
uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.
§ 11 Överlämnande av
handlingar samt nycklar

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen
överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som
behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar
säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande
tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse
för köparen som ägare av denna.

§ 12 Pantförskrivning

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens
bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av
pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart.

§ 13 Förhandsbesked

Detta kontrakt ska återgå om inte byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för
byggnation av ett bostadshus enligt gällande detaljplan för området.
Det åligger köpare att bekosta förhandsbeskedet.
Förhandsbeskedet beräknas ta ca 10 veckor och ett tillträde på tomten ska ske efter
förhandsbeskedet är godkännt.
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Utväxling av kontraktet

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var
sitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

Köparens underskrift

1 december 2016

Marie Danielsen
Signatur
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Peter Danielsen

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt
innehållet.

SKA-MP-115963
Sida 4 (4)

Tel 023-70 96 70
Fax 023-239 80
Epost falun@skandiamaklarna.se
www.skandiamaklarna.se/falun

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

