Fastigheterna Skövde 5:8 och 5:16 i Skövde kommun

Lantbruksfastighet med möjligheter.
Med strandnära läge vid Ösans strand 2 km nordöst om Trädgårdsstaden och 6 km till centrum av
Skövde hittar vi denna lantgård. Stort bostadshus i ett och halvt plan uppdelat om två lägenheter
i var sitt plan. Ekonomibyggnaderna i bra skick, 3 st. förråd/verkstäder, maskinhall, garage och
ladugårdsbyggnad med tvättstuga, hobbyverkstad och loft. Hårdgjorda ytor runt
ekonomibyggnaderna till stor del asfalterade. Maskinhall har tidigare använts för lösdrift av
betesdjur, kanske en framtida möjlighet att inrymma hästar eller annan djurhållning. Bra
kräftfiske. Areal om 6,87 ha enligt fastighetsregistret.

Pris: 6 900 000 kr eller högstbjudande

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Börje Oskarsson, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad
Telefon: 070-3227910, e-mail: borje.oskarsson@skogochlantbruk.se

Fastigheterna Skövde 5:8 och 5:16 i Skövde kommun

Fastigheterna Skövde 5:8 och 5:16 i
Skövde kommun

Om fastigheterna
Typ: Fritidslantbruk
Bostadshus i 1- ½ plan
boyta om ca 140 kvm.
Antal rum: 6 r o k
Pris: 6,9 milj kr eller
högstbjudande. Anbud
senast 2022-04-21
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde

Visning
Anmälan krävs för
visning. Kontakta Börje
Oskarsson Tel.070-322
79 10. Dag för visning
27/3

Allmänt
Med strandnära läge vid Ösans strand 2 km nordöst om
Trädgårdsstaden och 6 km till centrum av Skövde hittar vi denna
lantgård. Stort bostadshus i ett och halvt plan uppdelat om två
lägenheter i var sitt plan. Ekonomibyggnaderna i bra skick, 3 st.
förråd/verkstäder, maskinhall, garage och ladugårdsbyggnad med
tvättstuga, hobbyverkstad och loft. Hårdgjorda ytor runt
ekonomibyggnaderna till stor del asfalterade. Maskinhall har
tidigare använts för lösdrift av betesdjur, kanske en framtida
möjlighet att inrymma hästar eller annan djurhållning. Bra
kräftfiske. Areal om 6,87 ha enligt fastighetsregistret.

Kontakt

Vägbeskrivning
Från Horsåsrondellen kör mot Töreboda. Efter knappa 3 km tag höger vid
skylt Fjällets Gård, in på gamla Törebodavägen. Kör 250 meter, sedan
ligger gården på vänster sida. Framme!
X-koordinat: 647 73 01, Y-koordinat 437 122 (SWEREF 99)

Börje Oskarsson,
Fastighetsmäklare
Telefon 070-322 79 10
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Bostadsbyggnad
Grunduppgifter
Bostadshus i 1,5 plan från 1868. Lägenhet på
bottenvåning om 3-rum och kök om ca 100 kvm
boyta enligt uppgifter från säljaren. Lägenhet
ovanvåning om 81 kvm + 20 kvm övriga utrymmen
enligt uppgifter från säljaren. Enligt taxering 152 kvm
boyta +23 kvm biyta. Fasad av trä, stomme av trä och
tak med betongpannor och plåt, 2-glas fönster.
Vedspis och vedugn i kök, ej kontrollerat. Vatten från
borrad brunn (vatten ej kontrollerat) och avlopp till
eget reningsverk av typen Biovac för 10 pers.
Avloppsanläggningen är godkänd. Uppvärmning via
jordvärme.
Rumsbeskrivning BV: entré via hall där värmepump
är installerad, från hall ingång till sovrum med
garderober och till kök med matplats. Från kök nås
ytterligare sovrum, allrum/tv-rum, grovkök och
dusch/WC. Inglasat uterum om 17 kvm via kök.
Rumsbeskrivning OV: Hall belägen på bv. Ovanför
trapp, sovrum rakt fram, till höger finns WC/dusch.
Centralt på ov. finns kök/allrum med flyttbar köksö,
fin utsikt mot ån Ösan. Vidare finns ytterligare två
sov/allrum som nås från kök/allrum.
Driftskostnader per år: Uppvärmning 6 200 kwh
enligt energideklaration, hushållsel 14 000 kwh
uppskattat. Försäkring 11 500 kr. Soptömning
4 300 kr. Reningsanläggning 5 200 kr. Fiber 8 600 kr.
Uppskattad driftskostnad per år 70 000 kr.
Övrig information. Lösöre kan övertas mot
ersättning.
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Ekonomibyggnader
På gården finns fyra ekonomibyggnader med en yta om
708 kvm enligt taxeringsuppgifter.
Stora verkstaden
Isolerad byggnad, f.d. potatislager om ca 150 kvm
(enligt uppgift från ägaren), med inbyggt mindre
kontorsutrymme. Fasad och tak av plåt. Isolerad
byggnad med en inre takhöjd om 5 m. Byggnaden är
delvis uthyrd.
Stora Verkstaden (fd. potatislager)

Mellanverkstaden
Isolerad byggnad med inre mått om 5,4 x 11,6 m och
med en takhöjd om 3 m (egen mätning). Fasad av trä
och takbeklädnad av plåt. Byggnaden är uthyrd.
Maskinhallen
Oisolerad byggnad med inre mått om 15 x 14,9 m och
med en fri takhöjd om ca 3 m (egen mätning). Fasad
och takbeklädnad av plåt på trästomme. Inuti
byggnaden finns en mindre bod. Bod uthyrd.

Mellanverkstaden

Övre verkstaden
Isolerat utrymme med inre mått om 5,4 x 9,7 m och
med en fri takhöjd om ca 2,6 m (egen mätning). Fasad
av trä och takbeklädnad av plåt. Utrymmet uthyrd.
Ladugård och Magasinet
Magasinet, mindre förrådsbyggnad med vidbyggt
garage och utedass. Ladugård innehållande,
tvättstuga, hobbyverkstad (uthyrd) och loft. I den
östra delen av ladugården har nuvarande ägare
lager/kontor (förbehåll nyttjande 10 år).

Maskinhallen (fd. hall för lösdrift av betesdjur)

Ladugård och magasin

Övre verkstaden
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Övriga byggnader/anläggningar
Undantagsstugan
Isolerad stuga om 30 kvm (uppgift från ägaren),
innehållande storstuga, WC, dusch och pentry. Fasad
och stomme av trä. Tak belagt med betongpannor.
Byggnaden är långtidsuthyrd.
Reningsverk
Anläggning för två hushåll, 10 personer. Reningsverk av
märket biovac. Anläggningen måste servas minst en
gång/år.
Undantagsstugan
Raststuga (fd bastu)
Stuga (fd. bastu) om 10 kvm (uppgift från ägaren).
Fasad och stomme av trä. Tak belagt med plåt.
Gödselstad
Anläggning i betong om 6 x 6 m.
Damm
Anläggning av sten och betong i ån Ösan.
Raststuga (fd. bastu)
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Jakt
Jakträtten övergår till Köparen på tillträdesdagen. Fastigheterna ingår i Skövde östra älgskötselområde.
Viltslag i området är bland annat rådjur.

Åkermark/Betesmark
Åker och betesmark om 6 hektar enligt tax.uppg. På ca 1 hektar av åkermarken finns ett anläggningsarrende.

Energibesiktning
Energibesiktning är utförd 2016-05-03.

Rättsförhållanden
Fastigheterna
Fastighetsbeteckningen är Skövde Skövde 5:8 och 5:16. Fastigheterna är samtaxerade. Fastigheterna är
belägen i Skövde kommun, Skövde församling. Adress: Fjällets gård 1 och 2, 541 92 Skövde.
Areal
Areal enligt fastighetsregistret, Skövde 5:8, 6,67 ha varav 0,83 ha är vattenområde och Skövde 5:16, 0,20 ha.
Egen mätning ha. Skog 0,4, kärr 0,4, inägomark 4,1, tomt 0,4, anläggningsarrende 1,1, väg 0,3, vattenomr 0,8.
Areal enligt taxering 6,45 ha fördelat enligt följande:
Ägoslag
Enligt taxering
Åkermark
5 ha
Betesmark
1 ha
Tomt/väg
0,45 ha
Totalt
6,45 ha
Taxeringsvärde
Skövde Skövde 5:8 och 5:16 (samtaxerade) typkod 120, bebyggd lantbruksenhet, taxeringsvärde för år 2020:
Åkermark:
419 000 kr
Betesmark:
38 000 kr
Ekonomibyggnader:
682 000 kr
Tomtmark:
1 035 000 kr
Bostadsbyggnader:
1 769 000 kr
Totalt
3 943 000 kr
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Penninginteckningar
Två stycken pantbrev, totalt 1 250 000 kr. Fastigheterna överlåts obelånade på tillträdesdagen.
Samfälligheter
Inga delägande enligt fastighetsregistret.
Planer och bestämmelser
Del av fastighet, norr om gamla Törebodavägen ingår i Skövde kommuns Översiktsplan 2025 område 2B.
Rättigheter/Last
Officialservitut 1683-784.1 väg, förmån. Officialservitut 1683K-AV34:339.1 väg, last.
Fastighetsägare
Urban Imberg.

Försäljningsförutsättningar
Fastigheterna säljs i sin helhet via anbud som ska vara mäklaren tillhanda senast 2022-04-21.
Till anbudet skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Efter
anbudstidens slut kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av buden, 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. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att
överlämnas till den som slutligen köper fastigheterna.
Villkor
10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen.
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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. Säljaren kommer att ta in en s k friskrivningsklausul mot dolda fel i köpekontraktet.
Visningar
Anmälan krävs för visning av byggnader. Visning bokas med mäklaren Börje Oskarsson tel. 070 322 79 10.
Visning, söndag den 27/3 alt efter överenskommelse. Mark kan besiktigas på egen hand, gängse hänsyn tages.
Förvärvstillstånd
För juridisk person krävs förvärvstillstånd.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
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/kontakt
Skog & Lantbruk
Börje Oskarsson, skogstekniker/reg fastighetsmäklare. E-mail borje.oskarsson@skogochlantbruk.se
Adress: Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad, tfn: 070-322 79 10. Hemsida: www.skogochlantbruk.se
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Interiör

Kök bottenvåning

Sovrum bottenvåning

Kök bottenvåning

Allrum bottenvåning

Sovrum bottenvåning

Grovkök bottenvåning, ingång till WC/dusch

WC/dusch bottenvåning

Uterum bottenvåning
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Interiör fortsättning

Kök/allrum ovanvåning

Sovrum ovanvåning

Kök/allrum ovanvåning

Sovrum ovanvåning

Figur 1Sovrum (väst) ovanvåning

Sovrum/allrum ovanvåning

WC/dusch ovanvåning

Sovrum (väst) ovanvåning

Sovrum (väst) ovanvåning
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Välkomna!

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

Välkommen att kontakta oss via www.skogochlantbruk.se eller via
ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information.
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Bud Skövde 5:8 och Skövde 5:16
Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerat objekt. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt
utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på objektet:

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 Skog och Lantbruk, Börje Oskarsson, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad
tillhanda senast 2022-04-21. Märk kuvertet "Fjällets gård"
Det går bra att skicka budet med e-post till: borje.oskarsson@skogochlantbruk.se

Datum och underskrift

_
Datum och underskrift

Eventuella villkor
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