Skogsfastighet Asaryd 103 ha
Växjö Asaryd 1:11, 1:13, 2:8, 5:7 och 8:1
Välkommen till Laneskärv ca 5 km öster om Asa. Rejäl skogsfastighet med trevlig gårdsmiljö invid
Rävabäcken med tillhörande äldre vattensågverk och dammanordningar. Charmig mangårdsbyggnad i
2 plan om 4 rum och kök. Maskinhall. Egen elproduktion. Skogsmark ca 99 ha med virkesförråd om ca
12 300 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 4 800 m3sk. Åker och bete ca 2 ha. Gräns i
Näversjön. Jakt och Fiskerätt.
Visning onsdagen 18 september, kl. 16,00

Pris: 9 500 000 kr eller högstbjudande. Anbud senast 2019-10-07

Skog och Lantbruk Växjö
Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Telefon: 070-39 69 720, e-mail: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

Skogsfastighet Asaryd 103 ha

Skogsfastighet Asaryd 103 ha
Växjö Asaryd 1:11, 1:13, 2:8, 5:7 och 8:1

Om Fastigheterna
Typ: Skogsfastighet
Mark: ca 103 ha
Virkesförråd: ca 12 000
m3sk
Medelbonitet: 7,8
m3sk/ha och år.
Pris: Anbud senast
2019-10-07

Län: Kronoberg
Kommun: Växjö

Visning
För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Beskrivning
Välkommen till Laneskärv ca 5 km öster om Asa. Rejäl skogsfastighet med
trevlig gårdsmiljö invid Rävabäcken med tillhörande äldre vattensågverk
och dammanordningar. Charmig mangårdsbyggnad i 2 plan om 4 rum och
kök. Maskinhall. Egen elproduktion. Skogsmark ca 99 ha med virkesförråd
om ca 12 300 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 4 800 m3sk.
Åker och bete ca 2 ha. Gräns i Näversjön. Jakt och Fiskerätt.

Belägenhet
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Fastigheterna är belägna ca 5 km öster Asa, ca 20 km öster Lammhult och
ca 40 km norr om Växjö.

Kontakt
Bernt Fransson
Telefon
070 – 39 69 720
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Vägbeskrivning
Från Asa kör mot Asaryd (väg 915). Efter ca 3
km sväng vänster skyltat ”Laneskärv 2”. Kör 2
km, (fortsätt rakt fram, backe ned till
Laneskärv till vägslut). Fastigheterna ligger på
båda sidor om vägen. Skyltat.
Se vidare bifogade kartor.
Koordinater i RT90:
X= 6339964

Y= 1440736

Fastigheter
Växjö Asaryd 1:11, 1:13, 2:8, 5:7 och 8:1
Areal
Summa areal enligt fastighetsregister:
102,9543 ha.
Summa areal enligt fastighetstaxering: 104
ha.
Summa areal enligt Skogsbruksplan: 105,3
ha.
Efter att skogsbruksplanen utfördes 2018 har
fastigheten Asaryd 1:17 om ca 2,0 ha
avstyckats. Det avstyckade området avser ett
torp med vidhängande inägomark. Endast lite
träd/skogsmark ingick i avstyckningen.
Taxeringsvärde
Fastigheterna Asaryd 1:11, 1:13 och 2:8 är
samtaxerade, (Typkod 120, bebyggd
lantbruksenhet), taxeringsår 2017,
summa 5 687 000 kr, enligt följande:
Bostad
Tomt
Ekonomibyggnader
Åker
Betesmark
Skogsbruk
Skogsimpediment
SUMMA

456 000 kr
122 000 kr
57 000 kr
46 000 kr
8 000 kr
4 973 000 kr
25 000 kr
5 687 000 kr
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Fastigheterna Asaryd 5:7 och 8:1 är
samtaxerade, (Typkod 499, industrienhet med
värde < 1000 kr), taxeringsår 2013. Summa
taxeringsvärde 0 kr.
Ägare
Arne Henriksson, Bro
1/2
Helene Henriksson, Järfälla 1/2

Historik
”Svenska kvarnar” uppger att kvarnen byggts i
början av 1800-talet. Sågen är från ungefär
1860. Sågutrustningen uppges ha varit en
ramsåg av järn och trä, ett kantverk, en
stavsåg och en spånmaskin. Nuvarande
ramsåg är från 1888. Anläggningen drevs till
en början med vattenhjul, men ersattes med
eldrift. Sedan 1971 är turbinen en
Hällarydsturbin. Detta år gjöts en ny
turbinsump då ett kraftverk inrättades.
(Källa: delvis Sveriges Hembygdsförbund.)
Kvarn och sågverk i Laneskärv är angiven i
Länsstyrelsens kunskapsöversikt 2012 som
”mycket stort kulturhistoriskt värde”.

Byggnader
Mangårdsbyggnad
Trevlig Mangårdsbyggnad i 2 plan med 4 rum
och kök. Delvis renoverad med den äldre
karaktären känsligt bevarad. Byggnadsår
enligt fastighetstaxeringen 1909 men
byggnaden är sannolikt äldre. B.v. 2 rum och
kök med groventré samt toalett. Ö.v. 2 rum,
duschrum med toalett och bidé, samt hall.
Tak av cementpannor. Uppvärmning med
direktverkande el kombinerad med egen
elproduktion. Vedspis och öppen spis med
insats. Egen brunn. Enskilt avlopp. Avloppet
uppfyller inte dagens krav på rening och
behöver åtgärdas. Fastigheten är ansluten till
fibernät. Byggnaden används f.n. som
fritidsbostad.
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Säljarens driftskostnader för 1 pers. fritidshushåll, 2018 ca: 15 800 kr/år.
Varav:
Försäkring
4 638
El inkl. uppvärmning
6 000
Sophämtning
0
Slamtömning
740
Fastighetsavgift
4 335
SUMMA kr/år,
15 713
(kr/mån, ca
1 320)
Driftskostnader för Lantbruksenheten i övrigt tillkommer t.ex, kr/år ca:
Försäkring
6 722 kr
Vägförening
Ingen utdebitering senaste 3 åren
Brandskyddskontroll av 3 eldstäder i mangårdsbyggnaden utfördes 201502-23 av Växjö sotningsdistrikt. Kontrollen föranledde inga anmärkningar.
Fastigheten ligger inom riskområde för markradon (”hög”). Källa: Växjö
kommun. Radonmätning ej utförd.
Energideklaration ej utförd.
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Ekonomibyggnader mm
Maskinhall med gjuten bottenplatta, stora
portar. Inbyggd verkstadsdel för kontor och
förråd. Därutöver enklare förråd samt
jordkällare.
Laneskärv såg och damm
Vattendriven äldre sågverksamhet. Idag
ombyggd för el-produktion. Installerad effekt
ca 40 000 KW. Vattentillrinning regleras vid
ett ovanför beläget dämme.
Årlig elproduktion sker för gårdens eget bruk
samt kompletterad med köp av el f.n. från
E.on (3 023 Kwh, 2018.)

Sågverket finns dokumenterad på film från
1977, se länk:
https://www.youtube.com/watch?v=RJ6cuZ5hxzs

Vattenkraftsägare som bedriver produktion
av vattenkraftsel ska se till att verksamheten
har moderna miljövillkor. För att uppnå
moderna miljövillkor ska det finnas en
nationell plan för de prövningar som avses.
För Laneskärv är sådan anmälan till den
nationella planen inlämnad till Länsstyrelsen.
Vattenkraftsägare som omfattas av den
nationella planen kommer att kunna ansöka
om medel från Vattenkraftens Miljöfond med
start 2020. Källa: Länsstyrelsen
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Skog och Mark
Skogsmark
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsarealen 98,7 ha med ett
beräknat virkesförråd 2018 om 11 783 m3sk. Beräknad tillväxt för 2018 är
545 m3sk. Virkesförrådet bedöms vid försäljningstillfället till ca 12 300
m3sk varav Tall ca 27 %, gran ca 67 % och björk samt övrigt löv ca 6 %.
Bonitet 7,8 m3sk/ha och år. Skog i huggningsklasserna (S1/S2) är bedömd
till ca 4 800 m3sk. Se vidare bifogade utdrag ur skogsbruksplanen. Efter att
skogsbruksplanen utfördes 2018 har fastigheten Asaryd 1:17 om ca 2,0 ha
avstyckats. Det avstyckade området avser ett torp med vidhängande
inägomark.
Åker och betesmark (Inägomark)
Inägomarken bedöms enligt skogsbruksplanen till ca 4,1 ha. Efter att
skogsbruksplanen utfördes 2018 har fastigheten Asaryd 1:17 om ca 2,0 ha
avstyckats. Det avstyckade området avser ett torp med vidhängande
inägomark. Inägomarken bedöms därför förnärvarande utgöra ca 2,1 ha
och ligger i anslutning till gårdscentrum. Inägomarken är f.n. utarrenderad
enligt muntligt avtal t.o.m. 2019. Inga stödrätter följer överlåtelsen.
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Övrig mark
På Fastigheterna finns enligt skogsbruksplanen ytterligare mark för
impediment, kraftledning och övrig mark om tillsammans ca 2,5 ha.

Övrigt
Natur och kultur
Ingen nyckelbiotop finns registrerad på fastigheterna. Område med
naturvärde i anslutning till Rävabäcken. Område med mosseskog och
kärrskog finns registrerad på fastigheterna. Därutöver finns mindre
områden med fossil åkermark registrerad på fastigheterna. Fastigheten
gränsar mot Asa naturreservat. Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.
För Fastigheterna finns registrerat; Fornlämning, fossil åkermark, RAÄnummer: Asa 44:1. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.
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Jakt och fiske
Förekommande viltarter är älg, rådjur och vildsvin m.fl. Fastigheterna
ingår i Asaryd Buskatorps viltvårdsförening och omfattar endast älgjakten.
Marken är ansluten till Asa älgskötselområde. Älgjakten bedrivs som
gemensamhetsjakt. Antal platser vid älgjakten beror av fastigheternas
storlek och är förnärvarande 2 st. för Laneskärv. Enskild småviltsjakt.
Jakträtten är utarrenderad med skriftligt tillsvidare avtal. Arrendeintäkt
4 000 kr/år.
Till fastigheten Asaryd 1:13 hör andel i samfällt fiske och vattenområde.
Fullständig Lantmäteriutredning om vatten och fiskerätt tillhörande
fastigheterna har inte skett. Kräftfiske 2019 finns att hyra i en del av
Näversjön för de som inte redan arrenderar ett land men har en fastighet i
byn.
Vindkraft mm
Fastigheterna ligger inom område som ”bedömts som olämpliga för
vindkraftsetableringar” enligt Växjö Kommuns vindbruksplan. (Källa: www.
vaxjo.se).
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Servitut mm
Följande servitut, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar mm
finns registrerade i fastighetsregistret:
Officialservitut Akt: 0780K-2019/53.1, ändamål väg
Officialservitut Akt: 0780K-07/133.1, ändamål väg
Växjö Asaryd GA:1, ändamål väg, Asaryds vägsamfällighet.
Växjö Asaryd S:4, ändamål vägar, andel 6,6 %.
Växjö Asaryd S:5, ändamål grustag, andel 6,6 %
Växjö Asaryd S:6, öar i Näversjön, andel 6,6 %
Växjö Asaryd S:7, öar i Skärlen, andel 6,6 %
Lån och Inteckningar
Fastigheterna Asaryd 2:8 och 5:7 är fria från penninginteckningar.
Fastigheterna Asaryd 1:11, 1:13 och 8:1 är samintecknade. Pantbreven är
förkomna. Säljaren svarar för att inteckningarna motsvarande dessa
pantbrev dödas samt står för därmed förenade kostnader.
Fastigheterna överlåts obelånade.
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Visning
Intresserade har möjlighet att på egen hand besöka Fastigheterna.
Respektera pågående markanvändning, jakt mm.
Visning av byggnaderna sker onsdagen 18 september kl. 16.00
För anmälan och vidare information kontakta
fastighetsmäklare Bernt Fransson, tel: 070 – 39 69 720,
e-post: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

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.
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Försäljningssätt
Förfarande
Fastigheterna säljs tillsammans som en enhet, (Alt. A). Bud kan även lämnas på enbart Gårdscentrum med
dammanläggning och såg, (Alt. B. Fastigheterna Asaryd 1:11, 5:7 och 8:1) och enbart på Skogsfastigheterna,
(Alt. C. Fastigheterna Asaryd 1:13 och 2:8). Egendomen säljs via anbud som ska vara mäklaren tillhanda
senast 2019-10-07. Märk anbudet ”Laneskärv”, 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. 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 Egendomen.
Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller
för denna sidoverksamhet en administrationsersättning på 50 % exkl. moms av annonskostnaden.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid
kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
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Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse med säljaren.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs ej för person som varit bosatt minst ett år inom församlingarna Asa och Aneboda i
Växjö kommun. För annan person eller juridisk person (t.ex. aktiebolag) krävs förvärvstillstånd. Ansökan
sker till Länsstyrelsen i Kronobergs län efter att köpekontrakt undertecknats. Avgiften är förnärvarande
3 700 kr för fysisk person. För fastigheterna Asaryd 5:7 och 8:1 krävs ej förvärvstillstånd. Dessa fastigheter
kan även köpas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.

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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Interiörbilder

Kök och matsal nedre våning

Vardagsrum nedre våning

Sovrum och toalett övre våning
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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 Asaryd 1:11, 1:13, 2:8, 5:7 och 8:1
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)
A. Bud alla fastigheter tillsammans (fastigheterna Asaryd 1:11, 1:13, 2:8, 5:7 och 8:1):

_____________________________________________________________________________
B. Bud ”skogen” (fastigheterna Asaryd 1:13 och 2:8):

_____________________________________________________________________________
C. Bud enbart Gårdscentrum, dammanlägning med såg (fastigheterna Asaryd 1:11, 5:7 oc h 8:1):

_____________________________________________________________________________
Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
tillhanda senast den 2019-10-07. Märk kuvertet ”Laneskärv”
Det går även bra att skicka bud med e-post till: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

____________________________

__________________________________

Datum och underskrift

Datum och underskrift

