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SKOG TILL SALU

SÅ

Grönvallen

Obebyggd skogsfastighet i Dalarna om 1 000 m3sk i två skiften
med jakt i två olika Viltvårdsområden.
AREAL: 5.9 ha

KOMMUN: Dalarna
OBJEKTSTYP: Skog
PRIS: 600 000 SEK
ANBUDSDAG: 2021‐12‐31
Kontaktperson hos AB Karl Hedin Skog är Anders Wiklund.
Mobilnr: 070‐66 25 185 alternativt via E‐post:
anders.wiklund@abkarlhedin.se

Skog och mark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2020.
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva
skogsmarksarealen 5,9 ha. Virkesförrådet
uppgår totalt till ca 1 011 m3sk vilket ger ett
medelförråd på ca 247 m3sk per ha.

Skifte nr 10, ingår i Sör Nävde VVO och skifte
nr 9 ingår i Grytnäs Norra VVO . Se vidare på:
Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se)
Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se

Fiske

Enligt Länsstyrelsen Dalarna ingår skifte nr 9 i
Husby-Hedemora FVOF. Se vidare på:
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Virkesförrådet utgörs till 97 % tall, 1 % gran
och 2 % löv. Medelboniteten är skattad till 6,8
m3sk per ha och år.

Jakt

!

Skogsmark

Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se)
Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Rättsförhållande
Fastighet

Skogsbilväg

Norr Nävde 5:3, del av. Område/skifte nr
9, 10.

Inga skogsbilvägar finns i anslutning till de
aktuella skiftena.

Ägare

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd.
Skogsmark: 216 455 kr
Skogsimpediment: 3 600 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som ej
varit bosatt i kommunen det senaste året.
Förvärv av juridisk person kräver
förvärvstillstånd.
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Summa: 220 055 kr

De aktuella skiftena på fastigheten belastas
enligt fastighetsregistret av lastande
avtalsservitut avseende väg.
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AB Karl Hedin Skog (1/1)

Inteckningar/lån

Fastigheten säljs utan inteckningar.

Försäljningssätt
Intresseanmälan ska skickas skriftligen med
post och lämpligast på bifogad blankett, därtill
skall bankreferens eller motsvarande lämnas.
Efter anmälningstidens utgång vidtar
budgivning mellan de, av säljaren godkända,
intressenter som inkommit med anmälan.

Senaste dag för intresseanmälan

Köparen ges därför möjlighet att, på egen
hand eller med konsult, före köpet besiktiga
fastigheten och därigenom skaffa sig
kännedom om det skick vari den befinner sig.
AB Karl Hedin Skog uppmanar köparen att
noggrant undersöka fastigheten innan ett
förvärv.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har alltså
lämnats för att informera och underlätta
köparens egen undersökning av fastigheten.
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Skriftlig intresseanmälan ska vara AB Karl
Hedin Skog i Fagersta tillhanda senast
2021-12-31. Adress: AB Karl Hedin Skog, Box
2008, S-737 33 Fagersta.

fastigheten och förvissa sig om fastighetens
skick.
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Försäljningssätt

Kontaktperson hos AB Karl Hedin Skog är
Anders Wiklund. Mobilnr: 070-66 25 185
alternativt via E-post:
anders.wiklund@abkarlhedin.se

Fri prövningsrätt

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt
rätten att när som helst under processens
gång avsluta försäljningen utan särskilt
meddelande till intressenterna.
Ett lämnat anbud på fast egendom är inte
bindande. Köpet är bindande först då både
köpare och säljare undertecknat
köpehandling.

Villkor

Förutsättningarna för försäljningen framgår av
denna beskrivning samt eventuell muntlig och
skriftlig tilläggsinformation.
10 % av köpeskillingen erläggs som
handpenning vid kontraktstecknandet.
Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Undersökningsplikt/besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att själv undersöka

En skogsbruksplan är en okuläruppskattning
av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning
m.m. och grundar sig alltså inte på någon
exakt mätningsmetod.
Det åligger alltså köparen att själv, eller med
sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom
fastigheten. I köpekontraktet kommer det att
skrivas in en klausul där det betonas att de
lämnade uppgifterna om skogen är
ungefärliga och inte innefattar någon garanti.
Köparen har undersökningsplikt avseende
plan- och bygglovsbestämmelser samt
eventuella vindkraftsetableringar i området.

Pris

Fastigheten försäljes genom skriftlig
intresseanmälan. Utgångspris: 600 000 kr.
Köparen står för lantmäterikostnaden i sin
helhet.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Vägbeskrivning
Se bifogad karta

Köparens och säljarens ansvar

Utgångspunkten enligt jordabalken är att
fastigheten skall stämma överens med vad
som avtalats mellan parterna och inte heller
avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i
det skick den faktiskt befinner sig i på
kontraktsdagen och att köparen, för att trygga
sig, får göra en noggrann undersökning av
fastigheten.

Köparens undersökningsplikt

Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet
motsvarande köparens i samband med
överlåtelse av fast egendomundersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt
fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt
att upptäcka för köparen. Endast om felet inte
är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan
man ändå säga att säljaren har en
upplysningsskyldighet. Om säljarens
förtigande innefattar svikligt eller annat
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste
om rätten att åberopa att köparen inte
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock
även andra situationer där säljaren är skyldig
att upplysa om förhållanden som han har
vetskap om och som köparen borde ha
upptäckt men förbisett. Det är främst fråga
om situationer där omständigheterna är
sådana att säljaren måste förstå att köparen
är i villfarelse avseende ett förhållande och
där han vidare inser att förhållandet kan vara
avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren
får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en
upplysningsskyldighet i så motto att han kan
bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till
eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens
rätt till skadestånd på grund av säljarens
försummelse. Det är således i säljarens eget
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Utgångspunkten att köparen måste undersöka
fastigheten brukar kallas köparens
undersökningsplikt. Kraven på köparens
undersökning är långtgående. Fastigheten
skall undersökas i alla dess delar. Upptäcker
köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är
fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att
fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens
undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren
lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser
köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra
en varningssignal, som bör föranleda en mer
ingående undersökning från köparens sida. Å
andra sidan ska köparen inte behöva
undersöka sådana delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa
inte är för allmänt hållna.

Det är också av stor vikt att köparen då tänker
på att undersökningsplikten omfattar
fastigheten i dess helhet och vid behov
kompletterar med ytterligare undersökningar.
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Utgångspunkt för ansvarsfördelning

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i
normalfallet skall kunna uppfylla sin
grundläggande undersökningsplikt och det är
alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för
detta. Trots det väljer de flesta köpare att
anlita så kallad besiktningsman eller annan
sakkunnig.

intresse att han upplyser köparen om de fel
eller symptom som han känner till eller
misstänker finns. Vad som redovisats av
säljaren är dessutom inte dolt och kan i
normalfallet inte åberopas av köparen.

ID-kontroll

ID-kontroll av köparen kommer att ske före
köpehandlingens undertecknande.

Säljarens utfästelse

Avtalsfrihet friskrivning
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Avtalsfrihet råder mellan parterna om
ansvaret för fastighetens skick, varför parterna
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Säljaren kan bli bunden av en utfästelse
beträffande fastighetens skick. Detta gäller i
huvudsak då säljaren gjort en klar och
specificerad utfästelse beträffande
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller
generella uttalanden betraktas inte som
utfästelser.

kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad
som angivits ovan. Ett exempel på detta är då
säljaren friskriver sig från ansvaret för
fastighetens skick, generellt eller beträffande
viss funktion.

Information om budgivning

Ett bud är inte bindande – inte ens om det
lämnas skriftligt. Först när både säljaren och
köparen har undertecknat ett köpekontrakt
för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess
kan både säljaren och köparen ändra sig utan
att motparten kan ställa några krav.
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Översiktskarta

Skifteskarta – skifte nr 9 och 10

SÅ
LD

!

Skifte nr 9

Skifte nr 10
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Skogsuppgifter – samtliga skiften

SÅ
LD

!

Avdelningsdata - skiftesvis
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Skogskarta – skifte nr 9
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Skogskarta – skifte nr 10

SÅ
LD

!

Fastighetskarta – skifte nr 9
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Fastighetskarta – skifte nr 10

Intresseanmälan på fastigheten
Norr Nävde 5:3, del av — Grönvallen
Undertecknad/-e är intresserad av försäljningen av ovan nämnda fastighet. Jag/Vi har tagit del av
försäljningsvillkoren och lämnar mot bakgrund av den här intresseanmälan tillhörande bud på
fastigheten:
Utgångspris: 600 000 kr

Intressent

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

!

Intressent

Gatuadress
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Gatuadress

Postadress

Postadress

Telefon

Telefon

E-post
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E-post

Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer)

Eventuella villkor

Intressentens underskrift

Intressentens underskrift

Datum och underskrift

Datum och underskrift

Skriftlig intresseanmälan ska vara AB Karl Hedin Skog i Fagersta
tillhanda senast 2021-12-31. Adress: AB Karl Hedin Skog, Box 2008,
S-737 33 Fagersta.

