UPPSALA DANMARKS-SÖDERBY 1:1, del av
21 ha åkermark på Uppsalaslätten
Del av fastigheten Danmarks-Söderby 1:1 som utgörs av ca 19 ha åker och ca 2 ha
övrig mark. Marken utgörs av väldränerad, stenfri lerjord i 4 skiften.
Marken är i dag utarrenderad till den 14/3 2023.
Tomtareal/mark

20 ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

3 800 000 SEK

Grunddata
Fastighetstyp

Lantbruk, åker

Fastighetsbeteckning

Del av UPPSALA DANMARKS-SÖDERBY 1:1

Huvudinriktning

Spannmål

Typkod

122 - Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Område

Uppsala

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

200 000 m2

Totalareal

200 000 m2

Taxeringsår

2020

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde mark

1 309 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 309 000 SEK

Taxeringsvärdesbeskrivning

Taxeringsvärdet är beräknat.

Pris

3 800 000 SEK, högstbjudande

Försäljningssätt

Försäljningssätt beskrivning

Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar i budgivningen
skall ha full ﬁnansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds
anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett. Information om när budgivningen
startar meddelas i god tid. 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
ÖVRIG MARK
Areastorlek
Areabeskrivning

Övrigmark
2 ha
Utgörs av vägar och diken.

ÅKER
Areastorlek
Areabeskrivning

Åkermark
19 ha
Väldränerad lerjord i fyra skiften.

Beskrivning för alla arealer

Arealen är uppmätt på fastighetskarta

Fastighetsuppgifter
Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är i dag utarrenderad till 14 mars 2023. Stödrätterna är arrendatorns
och medföljer ej.

Vägavgift

Fastigheten betalar totalt ca 1028 kr i vägavgift/år. Avgiften kommer efter fastighetsregleringen att fördelas mellan de olika fastighetsdelarna..

Övriga rättigheter och belastningar
Övriga rättigheter och belastningar

Med marken medföljer endast de rättigheter och belastningar som ﬁnns på marken eller behövs för markens tillgänglighet och brukande.

Gemensamhetsanläggning

Uppsala Danmarks-Söderby Ga:2

Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Sävjaån-Funbosjön, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317)

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Rättigheter last

Oﬃcialservitut: Avlopp

Rättigheter last

Oﬃcialservitut: Vattenledn,vattentäkt

Rättigheter last

Oﬃcialservitut: Vattentäkt,vattenledn

Rättigheter förmån

Oﬃcialservitut: Väg

Rättigheter last

Oﬃcialservitut: Väg,vattenledning

Rättigheter last

Oﬃcialservitut: Va-ledningar

Samfällighet

UPPSALA DANMARKS-SÖDERBY S:1

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkström

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderatt TELE

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderatt TELE

Byggnader
ÅKERLADA

Ekonomibyggnad

Allmän information
Area
Beskrivning

30 m2
Byggnad i trä med tegeltak. Ladan ﬁnns på marken norr om E4.

Närområde
Vägbeskrivning

Kör väg mot Östuna ca 6 km från Uppsala, marken ﬁnns på båda sidor av vägen.

Övrigt
Marken säljs genom fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i området.
Övertagarens fastighet behöver ej ha gräns mot marken som är till salu för att
fastighetsreglering skall vara möjlig. Köparen står för lantmäterikostnaderna. Bud
på delområde kommer att beaktas.
Marken försäljs i förevisat beﬁntligt skick. I beskrivningen angivna arealer skall
endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga undersöka marken före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan
enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från
säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger
anledning till detta.

Björn Målsäter, Fastighetsmäklare
Apelsinvägen 46, 74131 Knivsta
bjorn@malsater.se
070–240 6000

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 och i
objektbeskrivningen.
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.
- EU-regler.
- Nyckelbiotoper, naturreservat eller andra inskränkningar i det normala brukandet av skogen.
- Fastighetens samtliga arealer, byggnadsytor 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 avtal och ansökan om fastighetsreglering. I samband med avtalstecknandet, eller inom
5 arbetsdagar, skall köparen erlägga minst 10 % i handpenning. Om Du som spekulant, av något skäl,
vill fördröja avtalstecknandet skall detta anges omedelbart till fastighetsmäklaren. Säljaren
förbehåller sig fri prövningsrätt av samtliga angivna bud.
Fastigheten försäljs i befintligt förevisat skick. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för s.k. dolda
fel och brister i fastigheten. Om ni som spekulant inte godtar det, skall det anges på
intresseanmälan.
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.

Intresseanmälan
Uppsala Danmarks-Söderby 1:1, del av
Namn
Adress
Person nr
Telefon
E-post
Namn
Adress
Person nr
Telefon
E-post
Jag har tagit emot:
Objektbeskrivning
Utökad information
Bud för fastigheten
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:

