Skog och vind i Småland 134 ha
Uppvidinge Horvhult 3:21 och Gassgöljhult 3:5
Två skogsfastigheter ca 5 km väster om Åseda med upplåtelse för vindkraftsprospektering.
Skogsmark ca 120 ha med virkesförråd om ca 18 800 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2
om ca 13 200 m3sk. Två mindre gårdscentrum med tillhörande åker och bete om ca 6 ha.
Gräns i två sjöar. Jakt och Fiskerätt. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex.
aktiebolag. Fastigheterna säljs tillsammans eller var för sig.

Pris: Anbud senast 2020-09-18

Skog och Lantbruk Växjö
Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Telefon: 070-39 69 720, e-mail: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu
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Skog och vind i Småland 134 ha
Uppvidinge Horvhult 3:21 och Gassgöljhult 3:5

Om Fastigheten
Typ: Skogsfastigheter
Mark: ca 134 ha
Virkesförråd: ca 18
800 m3sk
Medelbonitet: 7,3
m3sk/ha och år.
Pris: Anbud senast
2020-09-18
Län: Kronoberg
Kommun: Uppvidinge

Visning
För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Beskrivning
Två skogsfastigheter ca 5 km väster om Åseda med upplåtelse för
vindkraftsprospektering. Skogsmark ca 120 ha med virkesförråd om ca 18
800 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 13 200 m3sk. Två
mindre gårdscentrum med tillhörande åker och bete om ca 6 ha. Gräns i
två sjöar. Jakt och Fiskerätt. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk
person, t.ex. aktiebolag. Fastigheterna säljs tillsammans eller var för sig.

Belägenhet
Län: Kronoberg
Kommun: Uppvidinge
Fastigheterna är belägna ca 6 km väster Åseda, ca 38 km söder Vetlanda
och ca 55 km nordväst Växjö.
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Kontakt
Bernt Fransson
Telefon
070 – 39 69 720
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Vägbeskrivning
Från Åseda kör mot Vetlanda (väg 969). Efter
ca 5 km sväng vänster skyltat ”Horshult”. Kör
ca 0,5 km. Fastigheten ligger på båda sidor
om vägen. Skyltat.
Se vidare bifogade kartor.
Koordinater i SWEREF 99:
X= 6339179

Y= 516800

Fastighet
Uppvidinge Horvhult 3:21 och Gassgöljhult
3:5

Areal
Summa areal enligt fastighetsregister:
125,0912 ha.
Summa areal enligt fastighetstaxering: 132
ha.
Summa areal enligt Skogsbruksplan: 133,8
ha. Vattenareal om 3,2 ha tillkommer.

Taxeringsvärde
Fastigheterna är samtaxerade, (Typkod 120),
taxeringsår 2020, summa 8 477 000 kr, enligt
följande:
Bostad
Tomt
Ekonomibyggnader
Jordbruksvärde
Skogsbruksvärde
Skogsimpediment
SUMMA

246 000 kr
134 000 kr
41 000 kr
187 000 kr
7 835 000 kr
34 000 kr
8 477 000 kr
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Ägare

Kristen TV i Sverige AB
Stift. Skandinaviska barnmissionen
Trossamfundet Svenska Kyrkan
Läkarmissionen – Stiftelse för filantropisk verksamhet
Hjärt-Lungfonden Sv. Nat fören mot Hj o Lungsjukd.
IM Individuell människohjälp/Swedish Development partner
Kyrkliga Förb. för Evangelisk-Luthers K Tro
Läkare utan gränser
Stiftelsen Rotarys Läkarbank
Frälsningsarmén

Byggnader
Gården har två mindre gårdscentrum t.ex. för
eget boende, generationsboende eller för
uthyrning/avstyckning. Dessutom finns ett f.d.
torp.
Mangårdsbyggnad, Horvhult 2
Trevlig Mangårdsbyggnad i 1 ½ plan med 5 rum
och kök belägen på fastigheten Horvhult 3:21.
Byggnadsår enligt fastighetstaxering 1925. B.v.
3 rum och kök med stort skafferi, groventré,
toalett/dusch. Ö.v. 2 rum samt hall, wc/badrum
och förrådsutrymme. Källare under del av
huset. Tak av cementpannor. Uppvärmning har
skett med vedspis, kakelugn kompletterad med
elradiatorer. Vatten ur djupborrad brunn.
Ekonomibyggnader Horvhult 2
F.d. ladugård samt flera mindre
ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna
används f.n. som förråd

Röda Huset, Horvhult 3
Äldre delvis renoverad byggnad i 1 ½ plan
belägen på fastigheten Horvhult 3:21. Enligt
tidigare ägare byggt år 1752. B.v. 1 stort rum
med braskamin, kök, hall, wc/dusch, groventré.
O.v. 2 rum med en värmekamin, hall samt
förråd. Torpargrund. Plåttak. Uppvärmning
med elradiatorer. Vatten ur egen brunn. Har
tidigare använts för veckovis uthyrning genom
stugnet.se.
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Ekonomibyggnader Horvhult 3
F.d. ladugård samt mindre
ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna
används f.n. som förråd
Horvhult Skogslund
F.d. torp ensligt beläget på fastigheten
Gassgöljhult 3:5. Byggnaderna är i mycket
dåligt skick.
Energideklarationer är ej utförda.
Radonmätningar ej utförda.

Skog och Mark
Skogsmark
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva
skogsmarken 120,4 ha med ett beräknat
virkesförråd om 18 252 m3sk i maj 2019.
Beräknad tillväxt för 2020 är 561 m3sk.
Virkesförrådet bedöms vid
försäljningstillfället till ca 18 800 m3sk.
Bonitet 7,3 m3sk/ha och år. Tall 26 %, gran
68 %, medan björk och övrigt löv 6 %. Skog i
huggningsklasserna (S1/S2) är bedömd till ca
13 200 m3sk. Se vidare bifogade utdrag ur
skogsbruksplanen.
Åker och betesmark (Inägomark)
Inägomarken bedöms enligt skogsbruksplanen till ca 6,1 ha. Inägomarken ligger i
anslutning till gårdscentrum. Åkermarken är
f.n. utarrenderad med skriftligt 3-års avtal
(Anders Johansson) t.o.m. 2022-12-31.
(Arrende 2 000 kr/år) Stödrätterna fördelas
mellan jordägare och arrendator vid
arrendets upphörande.

OBS! Ny formulering

Övrig mark
På Fastigheterna finns enligt
skogsbruksplanen ytterligare mark för
impediment, kraftledning och övrig mark om
tillsammans ca 7,3 ha. Bedömt
vattenområde om ca 3,2 ha tillkommer.
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Sammanställning enbart Horvhult 3:21
Areal enligt skogsbruksplan ca 118,6 ha varav produktiv skogsmark ca
105,6 ha, inägomark ca 6,1 ha, impediment och övrig mark ca 6,9 ha.
Bedömt virkesförråd 2020 ca 16 600 m3sk.
Sammanställning enbart Gassgöljhult 3:5
Areal enligt skogsbruksplan ca 15,2 ha varav produktiv skogsmark ca 14,8
ha, impediment och övrig mark ca 0,4 ha. Bedömt virkesförråd 2020 ca
2 200 m3sk.

Övrigt
Natur och kultur
Ingen nyckelbiotop finns registrerad på fastigheterna, Källa: Skogens
Pärlor, Skogsstyrelsen.
För Fastigheterna finns registrerat; Möjlig fornlämning, L1953:7509
Bytomt/gårdstomt, RAÄ-nummer: Åseda 347:1
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Jakt och fiske
Förekommande viltarter är älg, rådjur och vildsvin m.fl. Både Horvhult
3:21 och Gassgöljhult 3:5 ingår i Uppvidinge Norra älgskötselområde.
Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt genom Gassgöljhults m.fl. byars
jaktlag, ca 1 370 ha. Marken för Horvhult 3:21 och Gassgöljhult 3:5 medför
förnärvarande två platser vid gemensamhetsjakten. Enskild småviltsjakt.
Jakträtten är utarrenderad med muntligt ettårsavtal t.o.m. 2021-06-30
(Tommy Gustafsson). Arrendeintäkten tillfaller säljaren t.o.m. 2021-06-30.
Eventuell fiskerätt är inte utredd.
Vindkraft mm
Fastigheterna ligger inom ett större område som utpekats som riksintresse
för vindkraft. Fastigheten Gassgöljhult 3:5 är upplåten för projektering av
vindkraft till Stena Renewable Energy AB. Ersättning utgår med 1 600
kr/år. Stena R E AB har rätt att ersätta projekteringsavtalet med ett
arrende och nyttjanderättsavtal på 35 år. Något arrende eller
nyttjanderättsavtal för vindkraftverk har ännu inte tecknats.
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Vindkraft mm (forts.)
Vindkraftsupplåtelsen ingår i ett större vindkraftsprojekt benämnt
Vindparken Älmedal och berör flera fastigheter/fastighetsägare. Tillstånd
för 9 vindkraftverk i Älmedal vann lagakraft 2018 till en höjd av 200 m med
uppskattad produktionsförmåga av ca 14 Gwh/år och vindkraftverk. Stena
R E AB har därefter ansökt om tillstånd för höjning av totalhöjden från 200
m till 220 m för högre produktion och produktivitet. Byggstart är
förnärvarande planerad till tidigast 2022. Under våren 2020 har ansökan
om förlängd igångsättningstid lämnats in för vindparken. Enligt Stena R E
AB är byggnation mycket sannolik men inte garanterad.
Byggnation av vindkraftverken påbörjas tidigast när projekteringsavtalet
har ersatts av ett arrende och nyttjanderättsavtal för vindkraft.
Arrendeavgiften är föreslagen till 3,9%/år av såld el för hela vindparken
från den tidpunkt leverans sker till det allmänna elnätet. Arrendeavgiften
fördelas mellan fastighetsägarna baserat på berörd areal (80%) och det
antal vindkraftverk som uppförts på respektive fastighet (20%).
Gassgöljhult 3:5 har en andel om 2,36% av berörd areal. Ev. kan ett
vindkraftverk komma att placeras på Gassgöljhult 3:5. Vindkraftsverkets
kommande placering är inte definitiv.
Arrendeintäkten vid full produktion kan uppskattas enligt följande: Med
”en årsproduktion på 126 GWh, arrende 3,9% av bruttointäkten som är
beräknad till 30 öre per KWh. 80% beräknas på areal och 20% på verk på
fastigheten. I detta fall görs beräkningen på ett verk på fastigheten och på
arealen (2,36% av arealen). Vid beräkning utgör intäkten för ett verk
32 760 kr och intäkten för areal 27 832 kr totalt 60 592 kr/år”
(Källa: P. Borg, Mångkraft AB).
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Servitut mm
Följande servitut mm finns registrerade i fastighetsregistret:
Avtalsservitut Akt: 0760IM-10/20581.1 (kraftledning)
Gemensamhetsanläggning Akt: 0760-08/40.1 (väg)
Avtalsservitut Akt: D201500210772:1.1 (väg)
Avtalsnyttjanderätt Akt: D201900175541:1 (vindkraft)
Lån och Inteckningar
Fastigheten Horvhult 3:21 är fri från penninginteckningar. Fastigheten
Gassgöljhult 3:5 har 3 st. penninginteckningar om tillsammans 9 000 kr.
Fastigheterna överlåts obelånade.

Visning
Intresserade har möjlighet att på egen hand besöka Fastigheterna.
Respektera pågående markanvändning, jakt mm.
Visning av byggnaderna sker 2020-09-03. För anmälan och bokning av tid
för visning kontakta fastighetsmäklare Bernt Fransson, tel. 070-39 69 720,
e-post: bernt.fransson@skogochlantbruk.se
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Undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att
undersöka egendomen och förvissa sig om dess skick, gränser och areal
före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller genom
konsult före köpet undersöka egendomen och därigenom skaffa sig
kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper
egendomen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in
en friskrivningsklausul från fel och brister i Fastigheterna och där det
betonas att bl.a. de i PM lämnade skogsuppgifterna är ungefärliga.

Försäljningssätt
Förfarande
Fastigheterna säljs tillsammans som en enhet eller var för sig. Egendomen säljs via anbud som ska vara
mäklaren tillhanda senast 2020-09-18. Märk anbudet ”Horvhult”, till detta skall bankreferens eller
motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Säljaren kan fritt välja att direkt acceptera
något av 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. Kundkännedom och
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
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överlämnas till den som slutligen köper Egendomen. Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en
administrationsersättning på ca 50 % exkl. moms av annonskostnaden.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid
kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse med säljarna.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs ej för person som varit bosatt minst ett år inom Uppvidinge kommun. För annan
fysisk person krävs förvärvstillstånd.
Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person (t.ex. aktiebolag). Förvärvstillstånd krävs, men ingen annan
prövning av förvärvstillståndet sker än prövning p.g.a. att fastigheten ligger i glesbygd (d.v.s. som för
fysisk person).
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Interiörbilder

Horvhult 2; Kök med skafferi och groventré, nedre våning

Horvhult 2; Matsal och vardagsrum med kakelugn, nedre våning

Horvhult 3; Kök med groventré och vardagsrum, nedre våning
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Bilagor:
Fastighetskarta,
Översiktskarta,
Skogsbeskrivning,
Skogskarta,
Anbudsblankett

Upplysningar
Bernt Fransson, jägmästare/reg. fastighetsmäklare
Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Tfn: 070 – 39 69 720
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Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster:
-

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar
Bokslut/deklaration
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Skattefrågor/-optimering

Välkommen att kontakta oss på info@skogochlantbruk.nu eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna
beskrivning för mer information.
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Bud Horvhult 3:21 och Gassgöljhult 3:5
Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad Egendom. Jag/Vi har tagit del av
försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och
lämnar följande bud på egendomen/Fastigheterna:

_____________________________ _______________________________
Namn

Namn

_____________________________ _______________________________
Personnummer

Personnummer

_____________________________ _______________________________
Adress

Adress

_____________________________ _______________________________
Post nr och ort

Post nr och ort

_____________________________ _______________________________
Telefon

Telefon

_____________________________ _______________________________
E-postadress

E-postadress

_____________________________________________________________
Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer)

1. Bud Horvhult 3:1 och Gassgöljhult 3:5 tillsammans:

_____________________________________________________________________________
2. Bud enbart Horvhult 3:1:

_____________________________________________________________________________
3. Bud enbart Gassgöljhult 3:5:

_____________________________________________________________________________

Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
tillhanda senast den 2020-09-18. Märk kuvertet ”Horvhult”
Det går även bra att skicka bud med e-post till: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

____________________________

__________________________________

Datum och underskrift

Datum och underskrift
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