Vellinge Hököpinge 1:5 del av

Havsnära jordbruksmark Vellinge
Ca 30 ha åkermark i ett rektangulärt område beläget i Janstorp nordväst Vellinge. Jordklass 9
enligt Länsstyrelsen. God tillgänglighet med gräns i väg på två sidor och systemtäckdikat. Tillträde
våren 2023.

Prisidé: 15 000 000 kr, anbud 2022‐05‐03

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Karl Olofsson, Slagtoftavägen 14, 242 31 Hörby
Telefon: 072‐518 40 50, e‐mail: karl.olofsson@skogochlantbruk.se

Vellinge Hököpinge 1:5 del av

Om fastigheten

Vellinge Hököpinge 1:5 del av

Typ: Jordbruk
Areal: 30 ha
Pris: Anbud
Län: Skåne
Kommun: Vellinge

Visning
För visning kontakta
någon av nedanstående

Kontakt

Allmänt
Ca 30 ha åkermark i ett rektangulärt område beläget i Janstorp
nordväst Vellinge. Jordklass 9 enligt Länsstyrelsen. God
tillgänglighet med gräns i väg på två sidor och systemtäckdikat.
Tillträde våren 2023.

Vägbeskrivning

Karl Olofsson,
Fastighetsmäklare
Telefon 072‐518 40 50

Från Vellinge kör norrut på lilla vägen mot Gessie och Tygelsjö. Efter 2
km, tag vänster på Hököpinge Ängaväg. Kör ca 2,3 km och du har
fastigheten på vänster sida vägen. Framme!

X‐koordinat: 615 08 50, Y‐koordinat 371 300 (SWEREF 99)
Adress: ‐

Marcus Johansson
Fastighetsmäklare
Telefon 070‐455 47 77
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Åkermark
Åkermark om ca 30 ha i ett rektangulärt område förutom den avstyckade gården (se även under
”Lantmäteriförrättning”). Jordklass 9 enligt Länsstyrelsen. I stort sett hela fastigheten är systemtäckdikad.
Det finns även en äldre markkartering, kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att erhålla en kopia av dessa
handlingar. Nuvarande arrendator är uppsagd per den 14 mars 2023 varefter driften kan övertas. Beroende
på hur stödrättssystemet avvecklas kan befintliga stödrätter till egendomen övertas vederlagsfritt.

Jakt
Jakträtten övergår till Köparen på tillträdesdagen.

Lantmäteriförrättning
Det pågår en lantmäteriförrättning sedan mars 2022 där jordbruksmarken som bjuds ut styckas av från
gården med ca 2,8 ha mark. Förrättningen väntas vara klar våren 2023. Säljaren står för
lantmäteriförrättningskostnaderna. En lagfaren ägare till lantbruksegendom i samma kommundel kan välja
att fastighetsreglera till denna för att inte behöva erlägga lagfartskostnader.
Parterna är skyldiga att finna sig i mindre jämkningar beträffande gränser, särskilda rättigheter och dylikt
som bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning.
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Natur/kultur/fornminnen
Den västra lite lägre åkermarken närmst havet är belägen inom Falsterbo‐Foteviken Natura 2 000‐område.
Se även under www.vellinge.se/boende‐miljo‐och‐trafik/natur‐vatten‐och‐skotsel‐av‐allmanna‐
platser/skyddad‐natur/ . Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Se även
Riksantikvarieämbetets hemsida under ”Fornsök”, www.fmis.raa.se

Rättsförhållanden
Fastighet
Fastighetsbeteckningen är Vellinge Hököpinge 1:5 del av och fastigheten är belägen i Vellinge kommun,
Västra Sallerup socken.
Areal
Areal enligt egen mätning: 30 ha, fördelat enligt följande:
Åkermark:
30 ha
Totalt
30 ha
Taxeringsvärde
Då fastigheten är under lantmäteriförrättning finns inget eget åsatt taxeringsvärde. Uppskattat värde baserat
på det senast taxerade hektarvärdet för åkermarken:
Åkermarksvärde:
10 125 000 kr
Totalt
10 125 000 kr
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Penninginteckningar
Inga penninginteckningar kommer att följa egendomen.
GA‐anläggningar/samfälligheter
Vellinge Hököpinge S:17: Vägen ut till fastigheten. Ingen avgift har debiterats senaste året.
Rättigheter
Ledningsrätt Akt nr 1233‐264.1: Vatten‐ och avloppsledning tillhörande Vellinge kommun.
Ledningsrätt akt nr 1233‐646.1: Teleledning.
Ägare
Carina Ripa Erlandsson och Bo Ripa.
Skattetal
Andelar i samfälligheter etc. fördelas av lantmätaren.

Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheten säljs via skriftligt anbud som ska vara mäklaren tillhanda senast 2022‐05‐03. Märk anbudet
”Hököpinge 1:5”, till detta skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad
anbudsblankett. Efter att anbuden öppnats kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av de skriftliga
anbuden, eller att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning.
Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen
utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir
detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID‐kontroll av köparen kommer att ske
före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”. En
dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper
fastigheten.
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Villkor
10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen vilket deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto
till lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, resterande belopp på tillträdesdagen.

Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om
dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten
och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats
för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul
där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt
ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i
PM avviker från verkliga förhållanden.
Visning
För visning kontakta fastighetsmäklare Karl Olofsson, tfn: 072‐518 40 50 eller fastighetsmäklare Marcus
Johansson tfn 070‐455 47 77.
Tillträde
Tillträde sker senast 10 dagar efter att föreliggande lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.
Information om s k sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska registrerade fastighetsmäklare som i anslutning till sin
förmedlingsverksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. För annonser på
Hemnet erhåller Skog & Lantbruk en indirekt annonsersättning om 50 % av annonspriset.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Alla registrerade fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism. Penningtvättslagen gör att mäklaren måste uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren har en
skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med
olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom om köparen måste erhållas före
kontraktsskrivning.

Upplysningar
Skog & Lantbruk
Karl Olofsson, jägmästare/reg fastighetsmäklare. E‐mail karl.olofsson@skogochlantbruk.se
Marcus Johansson, reg. fastighetsmäklare: E‐mail: marcus.johansson@skogochlantbruk.se
Adress: Slagtoftavägen 14, 242 31 Hörby, tfn: 072‐518 40 50 (Karl), 070‐455 47 77 (Marcus).
Hemsida: www.skogochlantbruk.se
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Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande
tjänster inom jord och skog:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads‐/avkastnings‐/intrångsvärderingar
Skatt/deklaration
Fastighetsbildning/lantmäterifrågor
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Redovisning/bokslut/årsredovisning
Lönehantering

Välkommen att kontakta oss via www.skogochlantbruk.se eller via
ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information.
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6151346

370351

371631

6150486

Skala 1:5000 (1 cm i kartan motsvarar 50 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2022-03-23

6154725

368125

376725

6141925

Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2022-03-26

Bra för spekulanter att veta om
fastighetsförmedling
Kort om fastighetsförmedling
Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid
budgivning. Tänk på följande:
Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.
1. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud.
2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning.
3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar
sig ur eller att nya spekulanter tillkommer.
4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand.
5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud.
6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa – inte mäklaren.
7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med.
8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande.
9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning
kan budgivningen fortsätta.
Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens
information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du
bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

Anbud Vellinge Hököpinge 1:5 del av
Undertecknad/‐e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av
försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar
följande bud på fastigheten:

_______________________________________________________________________________
Bud med siffror och bokstäver

_____________________________
Namn

_______________________________
Namn

_____________________________
Personnummer

_______________________________
Personnummer

_____________________________
Adress

_______________________________
Adress

_____________________________
Telefon

_______________________________
Telefon

_____________________________
E‐postadress

_______________________________
E‐postadress

_______________________________________________________________________________
Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer)
Buden ska vara Karl Olofsson, Skog och Lantbruk, Slagtoftavägen 14, 242 31 Hörby tillhanda senast
den 3/5 ‐22. Märk kuvertet ”Hököpinge 1:5” alternativt skanna blanketten och maila till
karl.olofsson@skogochlantbruk.se

______________________________
Datum och underskrift

________________________________
Datum och underskrift

________________________________________________________________________________
Eventuella villkor

