Kvarnfors gård
Dalarna
Gård i vackert läge, 41ha, med KRAV-certiﬁerad mark i södersluttning mot
Dalälven.
Kvarnfors gård med ett av de ﬁnaste lägena i Dalarna. Marken är väl samlad runt
gården. Bra bostad med utsikt över marken och Dalälven. Ekonomibyggnader med
potential för olika verksamheter. Etablerad gårdsbutik med inredning ingår.
Tomtareal/mark

41,1ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

8 700 000SEK

Grunddata
Fastighetstyp

Lantbruk, hästgård

Fastighetsbeteckning

SÄTER ÖSTERBY 30:4 del av

Huvudinriktning

Hästgård, Kött, Övrigt

Typkod

120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område

Dalarna

Gatuadress

Kvarnfors gård 10

Postnummer

78162

Ort

Gustafs

Tomtarealuppgifter enligt

Mätning på karta

Tomtareal/mark

411 000 m2

Totalareal

411 000 m2

Taxeringsår

2020

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde byggnad

5 144 000 SEK

Taxeringsvärde mark

956 500 SEK

Summa taxeringsvärde

6 100 500 SEK

Taxeringsvärdesbeskrivning

Taxeringsvärdet för marken är beräknad.

Pris

8 700 000 SEK, högstbjudande

Försäljningssätt

Försäljningssätt beskrivning

Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar 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
ÅKERMARK
Areastorlek

Åkermark
35,3 ha

Areabeskrivning

Åkermarken utgörs till största delen av mo och mjälajord med lerinslag. Stödrätter
medföljer marken utan kostnad.

ANNAT
Areastorlek

Småhusmark lantbruk
0,3 ha

Areabeskrivning

Utgörs av tomtmark

ÖVRIG MARK
Areastorlek
Areabeskrivning

Övrigmark
5,5 ha
Gårdscentrum, åkerholmar, diken och vägar.

Beskrivning för alla arealer

Arealerna är uppmätt på karta

Fastighetsuppgifter
Gårdsbutik

Gårdsbutik med försäljning av gårdens eget kött både som vacuumpackat och
fryst. Kunderna kan köpa köttet både som detaljer och i köttlådor. I butiken säljs
också andra inköpta lokala produkter såsom, ägg, bröd, saft, honung mm. Gårdsbutiken ﬁnns i egen byggnad på ca 35 m2 med betonggolv, murade väggar och
eternittak. Byggnaden inrymmer kylar och frysar samt övrig butiksinredning.

Jakt

Jakten är innehavs av markägaren. Marken ingår i Rösåsens VVO som omfattar
ca 1 700 ha jaktmark samt Kronstens ÄSO.

Vatten

Vatten är bysamfällt och gården har en egen pump som hämtar vatten från gårdens buﬀerttank på 6 m3 .

Vägkostnader

Gården har vägkostnader för del i samfällda vägar.

Förvärvstillstånd

Detta köps giltighet är beroende av att köparna beviljas erforderligt förvärvstillstånd. Ett köp villkoras av att förvärvstillstånd beviljas och att köparen själv skall
ansöka om förvärvstillstånd och betala ansökningsavgiften.

Pantbrev

Det ﬁnns 17 stycken pantbrev på totalt 10 890 000 kr.

Lantmäteri

Fastigheten skall ombildas i kommande lantmäteriförrättning och arealen som
anges skall ses som en cirkauppgift.

Samfälligheter och
gemensamhetsanläggningar mm

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter. Med marken följer del i samfälligheter efter utredning av lantmäteriet. Servitut och nyttjanderätter som ﬁnns
på marken medföljer vid fastighetsregleringen. Andelar i gemensamhetsanläggningar och servitut redovisas separat i fastighetsutdrag.

Inteckningar
Inteckningar

16

Totalt belopp

10 890 000 SEK

Byggnader
BOSTAD

Småhusbyggnad lantbruk

Allmän information
Byggår
Värdeår
Byggnadstyp
Antal rum
Antal sovrum
Taxeringsvärde byggnad
Boarea (BOA)
Biarea (BIA)

1909
1967
1 1/2 plan
6
5
1 035 000 SEK
166 m2
49 m2

Senast renoverat

Areauppgift enligt
Rumsbeskrivning

Under de senaste åren har huset målats, ny trapp, altan och utekök. År 2008
gjordes en utbyggnad i souterrängplan med kontor, tvättstuga, toalett, spaavdelning med dusch, bastu och bubbelbadkar i bottenvåningen och med sovrum och
vinterbonad veranda i bostadsplan.
Taxering
Planlösning
Nedervåning: kök, ca 30 m2 , med spishäll, spisﬂäkt, inbyggnadsugn, diskmaskin,
kyl och frys i fullhöjd och vitlackerade träluckor. Vardagsrum ca 21 m2 med kakelugn (används ej), vinterbonad veranda, ca 26 m2 , med fönster i tre väderstreck
och utgång till stor altan, ca 32 m2 , i västerläge med utekök i markplan. Sovrum,
ca 16 m2 , med stor garderob med skjutdörrar samt toalett med wc, handfat och
dusch.
Övervåning: möblerbar hall med utgång till balkong. Två sovrum på 13 respektive
16 m2 samt två rum på vardera ca 6 m2 , förråd och toalett med wc och handfat.
Souterrängplan: nybyggd del, år 2008, med ingång från markplan som har klinkergolv med golvvärme. Kontorsrum ca 7,5 m2 , tvättstuga ca 11 m2 med tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk samt garderober. Spa-rum ca 14 m2 med dusch,
bubbelbadkar och bastu, toalett med wc och handfat. I källaren ﬁnns dessutom
förrådsrum och i den äldre delen pannrum och jordkällare.

Byggnad
Mark
Grund
Taktyp/takbeklädnad
Fasadtyp
Fönster
Bjälklag
Stomme
Vatten
Avlopp
Typ av uppvärmning
Skorstenstyp
TV/internet

Morän
Platta på mark i källare och torpargrund
Taktegel
Liggande träpanel
Tvåglasfönster samt i den nybyggda delen treglasfönster/tvåglas isolerfönster
Trä
Trä
Bysamfällt vatten med egen buﬀerttank
Nytt avlopp 2008 med trekammarbrunn och inﬁltration
Vattenburet värmesystem med oljepanna
Murad skorsten
Byggnaden är ansluten till ﬁbernät genom IP-Only

Kostnader
Årlig elförbrukning

4 500 kWh/ÅR

Antal personer i hushållet
Uppvärmning
Sotning
Vatten och avlopp
Renhållning
Summa driftskostnad

2
35 000 SEK
500 SEK
3 000 SEK
2 400 SEK
40 900 SEK

Energideklaration
Energistatus

Energideklaration ej utförd

STALLBYGGNAD

Isolerad stallbyggnad med betongväggar och plåttak, takstolar i limträ med nockventilation, byggnadsyta ca 1 500 m2 . Byggnaden är nybyggd 1994 och ombyggd
2020. I ladugården ﬁnns en avdelning med behandlingsboxar avskild från ladugården. Personalavdelning i ladugården har omklädningsrum i två avdelningar med
wc och dusch samt personalrum med kök och ett kontorsrum.
Vidbyggd foderlada, ca 150 m2 , med betonggolv där det ﬁnns två stycken kraftfoderﬁckor med 8 och 12 ton lagringskapacitet samt plats för övrigt foder. Dessutom ﬁnns det två djupströboxar för lösdrift ca 85 m2 . För foderberedning ﬁnns
det två stycken planlager under tak samt tre stycken planlager utan tak.
Gödselvårdsanläggning med två gödselbrunnar på 3 000 m3 och 600 m3 samt
en gödselplatta för fastgödsel.

LÖSDRIFTSTALL

Träbyggnad med plåttak och betonggolv. Inredd för tre grupper med tre elvärmda
vattenkoppar och utfodring på betongplatta med skrapgång utmed öppen långsida. Byggnadsyta ca 312 m2 .

MASKINHALL OCH
GÅRDSVERKSTAD

Träbyggnad med plåttak. Verkstadsdel 6 x 12 m, isolerad med betonggolv och
stora portar 4,20 x 4,20 m. Maskinhall 20 x 12 m med portar utmed långsidan.
Byggnadsyta ca 324 m2 .

MASKINHALL

Träbyggnad med plåttak och betonggolv 10 x 24 m. Byggnadsyta ca 240 m2 .

BUTIK

Byggnad med väggar och golv av betong samt eternittak. Inrett som butik för
gårdens och traktens produkter med frys, kyl och varuhyllor, byggnadsyta ca
35 m2 .

Närområde
Områdesbeskrivning

Aﬀär, förskoleklass samt skola tom åk 6 ﬁnns i Gustafs ca 8 km. Högstadium, vårdcentral och övrig service i Säter ca 15 km. Borlänge med stort utbud av aﬀärer,
köpcentra, golfbana, Romme alpin mm ca 25 km.

Vägbeskrivning

Från väg 70 mellan Borlänge och Säter tag avtagsväg i Gustafs mot Stora Skedvi,
efter ca 6 km tag höger väg mot Österby efter ca 600 m ligger gården på höger
sida.

Övrigt
Fastigheten försäljs i förevisat beﬁntligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom
arealer skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga
undersöka byggnader, mark och övriga förhållanden 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

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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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 redovisar 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.
- 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 bjuda över eller avstå från vidare bud. Vid önskemål för betänketid
avgör säljaren om detta medges eller 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 kontaktstecknande, 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.
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 ska detta 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.
Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldiga att erbjuda spekulant/köpare en boendekostnadskalkyl.
Erbjudandet innebär att ni skall snaraste skriftligt tillsända fastighetsmäklaren en redogörelse över
samtliga era tillgångar, vilka lån ni kommer ta samt dess villkor samt vilka årliga inkomster och
utgifter ni har, om inte detta sker så betraktas det som att Du avstår erbjudandet om
boendekostnadskalkyl.

Datum

Intresseanmälan
Säter Österby 30:4, del av, Kvarnfors gård.
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:

