Gräsbergets fäbod

Fäbod med 8 ha skog
Fäbod i högt läge på en ås omgiven av skog och sjöar. Jakträtt Flen VVO med 1
450 ha mark. Fiske i Grangärde FVO.

Snabbfakta
Tomtareal/mark

9,39ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

750 000SEK

Om bostaden
Fastighetstyp

Lantbruk

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA GRÄSBERGET 1:2

Huvudinriktning

Fritid, Skog

Typkod

110 - Lantbruksenhet obebyggd

Område

Tiomilaskogen

Gatuadress

Gräsbergets fäbod

Postnummer

77014

Ort

Nyhammar

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark
Totalareal
Taxeringsår
Taxeringsvärdet är
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde
Pris

93 900 m2
93 900 m2
2020
Fastställt
529 000 SEK
529 000 SEK
750 000 SEK, högstbjudande

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
star-tar 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.

Fastighetsuppgifter
Skog

Skogsmarken har en enligt Skogsrapport från Foran en areal på ca 8,6 ha med
ett virkesförråd på ca 1 200 m3sk. Marken har en beräknad bonitet på ca 4,8
m3sk/ha. År 2014 gjordes en avverkning på ca 1,9 ha som i dag är självföryngrad tallskog.

Impediment

Beräknad areal ca 0,7 ha som utgörs av myrimediment.

Jakt

Marken ingår i Flen VVO med ca 1450 ha mark. Jakt bedrivs i området på
älg, kronhjort, björn, vildsvin, orre och tjäder. Fastighetens areal medger ett
jakträttsbevis.

Fiske

Det ﬁnns gott om sjöar i området som erbjuder ett varierat ﬁske för både
ﬂuga, mete och spinnﬁske. Grangärde FVO omfattar sju sjöar i närområdet

Fornlämningar

På fastighetens norra del ﬁnns en registrerad fornlämning som utgörs av en
fångstgrop. Själva fäboden omnämns som möjlig fornlämning och inget särskilt
skydd ﬁnns i dag inskrivet. För frågor om byggnaderna så hänvisar Länsstyrelsen i Dalarna till Ludvika Kommun.

Vatten mm

Det ﬁnns en grävd och stensatt brunn på gården. Brunnen har inte använts på
många år så den behöver tömmas och rengöras före användning.
Fäboden har ett fungerande relativt nybyggt dass invid ladugården.

Förvärvstillstånd

Fastighet är belägen i glesbygd och en köpare kan därför behöva förvärvstillstånd för att få lagfart för fastigheten. En framtida köpare skall söka och bekosta ansökan om förvärvstillstånd. Ansökan görs i samband med att köpeavtal
tecknas.

Inteckningar
Inteckningar

1

Totalt belopp

150 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

Byggnader
TIMMERSTUGA

Övrig

Allmän information
Byggår
Boarea (BOA)
Beskrivning

2014
10,5 m2
Välbyggd timmerbyggnad uppförd av timmer från fastigheten. Huset står på
plintgrund och har plåttak.

FÄBODSTUGA

Övrig

Allmän information
Boarea (BOA)
Beskrivning

39 m2
Fäbodstuga med rum och kök. Byggnaden är i dåligt skick.

VEDBOD OCH FÖRRÅD
Allmän information

Ekonomibyggnad

Area
Beskrivning

35 m2
Timmerbyggnad med plåttak och trägolv i förrådsdelen.

LADUGÅRD OCH LADA

Ekonomibyggnad

Allmän information
Area
Beskrivning

155 m2
Timmerbyggnad med plåttak. Byggnaden har ﬂera avdelningar med ladugård
och lada.

Övrigt

Livsmedelsaﬀär, bensinstation mm ﬁnns i Nyhammar, ca 16 km

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 1,6 mil från Nyhammar och ca 4 mil från Ludvika. Koordinater:
SWEREF 99 TM, N 6685242, E 489331

Ansvarig mäklare
Björn Målsäter
bjorn@malsater.se
070–240 6000
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Utdragsdatum

2022-10-20

Fastighet

LUDVIKA GRÄSBERGET 1:2
Godkänd FR: Ej Förändrad
Godkänd IR: 2020-08-26
Beräknat aktualitetsdatum IR: 2022-10-19
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom,
enligt glesbygdsområde.

Distrikt

Grangärde
Anm: Socken: Grangärde

Tidigare beteckning

Fastighet

Datum

Aktbeteckning

W-GRANGÄRDE GRÄSBERGET 1:2

1992-11-25

2085-611

Ursprung

LUDVIKA GRÄSBERGET 1:1

Adress

Gräsberget 1 77014 Nyhammar

Areal

Land: 93 900 kvm

Vatten: - kvm

Koordinater fastighet

Omr.

N-koord

E-koord

Karta

1

6685374.2

489346

-

Åtgärder

Planer och
bestämmelser

Kommundel: Sunnansjö
Totalt: 93 900 kvm

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum

Aktbeteckning

ÄULL-förrättning

1973-08-10

20-GRA-2629

Planer

Datum

Aktbeteckning

Fornlämning

L2001:6992

Registreringsdatum: 2006-09-12
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Adress:
Målsäter Fastighetsmäklare AB
Apelsinvägen 46
741 31 Knivsta

Telefon: 070-240 6000
E-post: bjorn@malsater.se
Webbadress: www.malsater.se

sida 1 av 3

Bankgiro: 686-0175
Organisationsnr: 556823-2648
Godkänd för F-skatt
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Lagfarter

Lagfart

Inskr.dag

Aktbeteckning

1999-01-05

99/21

Köp 1998-12-15, Andel: 1/2
Köpeskilling 85 000 SEK
Avser hela fastigheten

1999-01-05

99/21

Gåva 2020-07-12, Andel: 1/2

2020-08-04

D-2020-00314949:1

Lagfart

Inskr.dag

Aktbeteckning

Lagfaren ägare
Andersson Anita
Sör Nävde 47 Lgh 1001
77492 Avesta

1999-01-05

99/22

Köp 1998-12-15, Andel: 1/2
Köpeskilling 85 000 SEK
Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/2

1999-01-05

99/22

-

87/1398

Folkbokfört namn:
Almén Bengt-Olof
Mästerbo 36
77595 Folkärna
Andel: 1/1

Tidigare
lagfart/tomträtt

Lagfaren
Lundgren
Adress saknas

ägare
Lilly

87/1398

Arv 1987-09-14, Andel: 1/1
Överlåten andel: 1/1

Inteckningar

Nr

Belopp

Inskr.dag

1

150 000 SEK

1999-02-04

Antal sökta inteckningar: 1
Taxering

Aktnummer
99/536

Skriftligt pantbrev

Summa: 150 000 SEK

Taxeringsenhet: 110 - Lantbruksenhet obebyggd
Id för tax.enhet:
376605-4
Markvärde:
Taxering genomförd:
2020
Byggnadsvärde:
Summa taxvärde:
Areal:
Hel registerfastighet
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Adress:
Målsäter Fastighetsmäklare AB
Apelsinvägen 46
741 31 Knivsta

Anm.

Telefon: 070-240 6000
E-post: bjorn@malsater.se
Webbadress: www.malsater.se

529 tkr
- tkr
529 tkr
- kvm

sida 2 av 3

Bankgiro: 686-0175
Organisationsnr: 556823-2648
Godkänd för F-skatt
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Värderingsenheter

Total lantbruk
Skogsmark:
Skogsimpediment:
Skog med restriktion:
Åkermark:
Betesmark:
Ekonomibyggnad:
Summa värde:

529 tkr
- tkr
- tkr
- tkr
- tkr
- tkr
529 tkr

Skogsmark:
Skogsimpediment:
Skog med restriktion:
Åkermark:
Betesmark:
Övrig mark:
Summa mark:

8 ha
- ha
- ha
- ha
- ha
1 ha
8 ha

Skog
Tax.värde:
Areal:
Klassind. tot. virkesförråd:
Barrskog, tot:
Bonitet:
Samfälld mark:

529 tkr
8 ha
9
- kbm/ha
Nej

Riktvärdeområde:
Virkesförråd, tot:
Lövskog, tot:
Bonitets klass:

2 018
296 kbm/ha
- kbm/ha
-
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Adress:
Målsäter Fastighetsmäklare AB
Apelsinvägen 46
741 31 Knivsta

Telefon: 070-240 6000
E-post: bjorn@malsater.se
Webbadress: www.malsater.se

sida 3 av 3

Bankgiro: 686-0175
Organisationsnr: 556823-2648
Godkänd för F-skatt

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

E 489032

N 6685745

E 489602

N

N 6684956

0
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120

Skala 1:3 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

180 m

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.
- 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 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.
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.
Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att erbjuda spekulant/köpare en boendekostnadskalkyl.
Erbjudandet innebär att ni skall snarast skriftligt tillsända fastighetsmäklaren en redogörelse över
samtliga era tillgångar, vilka lån ni kommer ta, 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 Ludvika Gräsberget 1:2
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:

