
57 ha skog i Avesta utan byggnader

Lättillgänglig tillväxtskog med ca 7 700 m3sk virkesförråd. Marken finns i två
fastigheter som kan köpas var för sig eller tillsammans. Jakt i 1 800 ha VVO och
fiske i Dalälven där det också finns båtplats.





57 ha skog i Avesta utan byggnader

Skogsmarken utgörs av två fastigheter som ligger intill varandra. Skogen är till övervägande del medelålders skog med
bra tillväxt, och med bra tillgänglighet genom flera vägar som angränsar marken. Det finns del i samfälligheter med fiske i
Dalälven, båtplats och vägar i området. Jakten innehavs av markägaren och utgörs av två jakträtter i VVO med tilldelning
för både både älg och kronhjort.

Snabbfakta

Tomtareal/mark 56,8748ha Pris 4 200 000SEK
Pristyp Högstbjudande

Kontakter

Ansvarig mäklare
Björn Målsäter
bjorn@malsater.se

070–240 6000



Om bostaden

Fastighetstyp Lantbruk, skog

Fastighetsbeteckning AVESTA KARLBO 2:44 och KARLBO 3;8

Huvudinriktning Skog

Typkod 110 - Lantbruksenhet obebyggd

Område Folkärna

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 568 748 m2

Totalareal 568 748 m2

Taxeringsår 2020

Taxeringsvärdet är Fastställt

Taxeringsvärde mark 3 129 000 SEK

Summa taxeringsvärde 3 129 000 SEK

Taxeringsvärdesbeskrivning Taxeringsvärde för respektive fastighet är: Karlbo 2:44 2 277 000 kr och för
Karlbo 3:8 852 000 kr.

Pris 4 200 000 SEK, högstbjudande

Tillträde Enligt överenskommelse

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2023-01-16 23:59:00

Försäljningssätt beskrivning Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full fi-
nansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla
sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen star-
tar meddelas i god tid. Bud på endast en fastighet är möjligt. Ange på bifogad
intresseanmälan om budet avser en eller båda fastigheterna. Efter avslutad
budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas
så snart det är möjligt.

Betalningsvillkor Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5
bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Areal

Beskrivning för alla arealer Areal enligt skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

Skog Produktiv skogsmark är ca 56,2 ha med ett virkesförråd på ca 7 700m3sk vilket
ger ett medeltal på 137 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 26%, gran 21%
och löv 53%. Boniteten är beräknad till 6,4 m3sk/ha vilket ger en årlig tillväxt
på ca 380 m3sk den första växtsäsongen. Under planperioden är avverknings-
förslaget ca 3 100 m3sk varav föryngringsavverkning ät ca 1 000 m3sk.
Skogsbruksplan upprättad av Ingvar Björk, Kräbäck Skogsekonomi 2022-10-
20 och 2022-11-09



3.22 false

Vägar Skogsmarken har god tillgänglighet genom allmänna vägar, gemensamhetsan-
läggningar och servitut.
Karlbo 2:44 har del i Gräsmossens vägsamfällighet meden årlig avgift på ca 1
300 kr.
Karlbo 3:8 har andel i skogs och byväg med en årlig avgift på ca 1 300 kr.

Jakt Marken ingår i Alsbo-Grubbo-Karlbo VVO med ca 1 800 ha mark. Marken
med ger två jakträtter. Jakt bedrivs gemensamt på Älg och på senare år har
det dessutom varit en viss tilldelning på Kronhjort. Mycket god småviltjakt som
bedrivs enskilt med mycket goda stammar av rådjur och vildsvin.

Fiske Fastigheten Karlbo 3:8 har del i fiskesamfällighet Karlbo fs:11. Fisket i området
bedrivs i Bäsingen FVO som utgörs av vatten ifrån Avesta till Näs bruk samt
flera mindre insjöar.

Båtplats Fastigheten Karlbo 3:8 har del i samfälld båtplats i Dalälven Karlbo S:7.

Inteckningar

Inteckningar 2

Totalt belopp 751 000 SEK

Övrigt

Vägbeskrivning
Skogsmarken är tillgänglig med flera vägar söder omKrylbo, se på bifogad karta
i beskrivningen.
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Information till Dig som spekulant. 

Det är viktigt att Du förbereder dig väl innan budgivning genom att finansiera ditt bud och att Du har 

gjort en eventuell besiktning av fastigheten.  

Bud godtas endast om det är fullt finansierat och att budgivare kan redovisa sin möjlighet till 

finansiering av önskat köp genom lånelöfte, bankreferens eller liknande. 

Anmäl ditt intresse genom att skicka in en intresseanmälan som finns på hemsidan. 
Intresseanmälan är inte bindande för dig som spekulant. Om Du har eventuella 

villkor/förutsättningar för ert köp ska dessa anges på intresseanmälan.  

Som spekulant bör Du kontrollera förhållanden som kan påverka fastigheten eller den framtida 

användningen.  

Exempel på områden som bör kontrolleras är: 
- Planförhållande,  framtida byggnation och övrig samhällsplanering. 
- Nyckelbiotoper, naturreservat eller andra inskränkningar i det normala brukandet av skogen.  
- Fastighetens samtliga arealer och skogsvolymer.  
- Fastighetens andelar i samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar samt dess eventuella 
kostnader och intäkter.  
Listan är inte heltäckande utan utgör exempel på viktiga kontroller. 
 
Budgivningen är normalt en öppen anonym budgivning. Detta sker genom att ansvarig 

fastighetsmäklare kontaktar er och meddelar högsta bud eller att bud visas på hemsida eller genom 

sms. Kontrollera vad som är aktuellt för den budgivning du skall delta i och försäkra dig genom 

kontakt med fastighetsmäklaren om hur budgivningen kommer att ske. 

I en budgivning kan Du välja att buda över eller avstå från vidare bud. Vid önskemål för betänketid 

avgör säljaren om detta medges eller om försäljning omgående skall ske till en annan spekulant. 

Budgivningen avslutas när endast en budgivare återstår. Efter avslutad budgivning tecknas 

omgående ett bindande köpekontrakt. I samband med kontraktstecknande, eller inom 5 arbetsdagar, 

skall köparen erlägga minst 10 % i handpenning. Om Du som spekulant, av något skäl, vill fördröja 

kontraktstecknandet ska detta anges omedelbart till fastighetsmäklaren. Säljaren förbehåller sig fri 

prövningsrätt av samtliga angivna bud.  

Budgivare behandlas diskret under budgivningsprocessen. Efter tecknat kontrakt kan budgivare få 

information om övriga bud och budgivare. Samtliga personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR 

och gällande lagstiftning.  



Datum 

Intresseanmälan Avesta Karlbo 2:44 och 3:8.

Namn 

Adress 
Person nr 

Telefon 

E-post

Namn 
Adress 

Person nr 
Telefon 

E-post

Jag har tagit emot: 

Objektbeskrivning 
Utökad information 

Bud  

Samtliga spekulanter skall kunna redovisa sin finansiering för att bud skall 

accepteras. Tex genom lånelöfte, bankreferens eller på annat säkert sätt. 

Framtida köp finansieras genom: 

Lån i bank 
Bankens namn Kontaktperson 

Eget kapital 
Bankens namn 

Om det finns förbehåll för lämnade bud så skall det anges innan budgivning. 
Jag har följande 

förbehåll för 
bud/köp: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Objektbeskrivning web.pdf
	Objektbeskrivning - 2022-11-22.pdf
	Sid 2
	Objektbeskrivning - 2022-11-22

	Objektbeskrivning - 2022-11-25
	Objektbeskrivning - 2022-11-25
	Objektbeskrivning web
	Avesta Karlbo 2_44
	Avesta Karlbo 3_8
	Fastighetskarta med gränsmarkering
	Orienteringskarta Karlbo stående
	Information till Dig som spekulant skog utan byggnader
	Intresseanmälan för Avesta Karlbo 2_44 och 3_8
	Enkel baksida


	Datum: 
	Namn: 
	Adress: 
	Person nr: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Namn_2: 
	Adress_2: 
	Person nr_2: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Markera med kryss: 
	Lån i bank: 
	Eget kapital: 
	Jag har följande förbehåll för budköp: 
	Jag har följande förbehåll för budköp_2: 
	Jag har följande förbehåll för budköp_3: 
	Kontaktperson: 
	Bud i Svenska kronor: 


