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Försäljningsunderlag 
 

 

Krokvattnet 75 
 
 
 

 
     

     
                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Åkermark ned mot sjön Stora Krokvattnet 
 

Unik gårdsställe 4 mil från Luleå. Totalt 10 hektar med skiftat vatten, 
2,75 hektar åker samt ca 1,1 hektar skog. Boningshus från 1952 med 

oinredd övervåning samt mindre stuga med fin bäck som rinner genom 
markerna. Krokvattnet ligger i ett mycket fin bygd, mest känd är 

Rosfors herrgård och Rosfors Ekopark. Jaktmöjligheter i 
Viltvårdsområde. 

 
"Perfekt fritidshus med potential som hästgård för 

naturintresserande!" 

 
       Försäljningsobjektet kan försäljas med mindre mark 
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Krokvattnet 75 

 
Försäljningsobjekt 
Område av Krokvattnet 1:7, se karta. Försäljningsobjektet kan köpas enligt två 
alternativ. 

 
Adress 
Krokvattnetvägen 75, 975 91 Luleå 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boningshus 
 

Arealer                                           
Alternativ 1: ca 9 000 m² 
Alternativ 2: Totalt ca 100 000 m² varav skogmark: ca 11 000 m², åker: 27 000 m², 
vatten 35 000 m² samt övrig mark ca 27 000 m².  
Enligt mätning på webbkarta 

  
Taxeringsvärde, taxeringsår 2014 
Försäljningsobjektet har inget självständigt taxeringsvärde. Stamfastigheten har b.la 
följande taxeringsvärden. Bebyggd lantbruksenhet typkod 120. Bostad: 90 000 kr, 
Tomtmark: 84 000 kr.  
     
PRISIDÈ: Tomtavstyckning enligt alternativ 1: Utgångspris 325 000 SEK  
Alternativ 2: Utgångspris 495 000 SEK 
 
Visning  
Intressent får på egen hand eller genom konsult inventera och besikta fastighetens 
skogs- och markområden. Visning av bostadhus kontakta mäklaren. 
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Gården m bostadshus  
Gården består av två bostadshus på vardera sida om Krokvattnetvägen. På 
försäljningsobjektet finns även en äldre ladugård samt kornlada. 
Byggnadstyp: 1 3/4 plan Oinredd övervåning. Byggnadsår 1952, ombyggd 1961 
Stort lant kök och 2 rum varav 1 sovrum. Boarea 51 m². Areauppgifter enligt 
taxeringsinformationen.  
 
Byggnadssätt: Grund: Torpargrund Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä, Stående 
ribbpanel. Takbeklädnad: Plåt. Hängrännor: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: 
Självdrag. Energideklaration har ej upprättats.  
 
Uppvärmning och el: Vattenburen ved och el. Anläggning: Norrahammars bruk 1961. 
Elleverantör: Luleå Energi 16 A. Vatten: Enskilt, Borrad brunn med 
vattenreningsanläggning från 1989. Varmvatten beredare 100 liter. Avlopp: Enskilt. 
Trekammarbrunn.  
 
Ombyggd bagarstuga 
Stugan på fastigheten är en bagarstuga ombyggd på 70-talet till bostad om ca 64 m², 
byggyta med torpargrund. Två rum och kök med spis. Badrum med dusch toa tvättställ. I 
dagsläget är byggnaden utan vatten. 
 
Rosfors området 
”Ekopark Rosfors ligger i Piteå kommun i Norrbottens län. Ekoparkens höga värden finns 
framför allt i de lövrika grannaturskogarna som myllrar av liv. Ekopark Rosfors är ett 
skogslandskap som skiljer ut sig i Norrbottens kustland. Här är marken ovanligt näringsrik 
vilket ger bördiga skogar med gott om lövträd. Karaktäristiskt är de gamla grova asparna, 
som ger livsrum åt många krävande insekter. Dessa lockar i sin tur hackspettar. Fågellivet 
i ekoparken är rikt med många rovfåglar och ugglor”  
se mer info: www.sveaskog.se/jakt-fiske-och-friluftsliv/besoksomraden/ekopark-rosfors/ 
 
Jakt & Fiske 
Försäljningsobjektet enligt alternativ 2 kommer att ingå i Klöverträsk VVO om ca 2 500 
hektar. Älg tilldelning 2014 är 3 vuxna och 4 kalvar. Fiske i byns vattenområden.  

 
Servitut & Nyttjanderätter 
Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Väg Ledningsrätt Starkström. Ledningsrätt 
Starkström. Avser även stamfastigheten. 

 
Mantal & Samfälligheter  
Försäljningsobjektet enligt alternativ 2 ges skattetal 1/80 mantal och har där igenom 
del i byasamfälligheten. Andelen baseras på mantalet. Försäljning enligt alternativ 1 
ges inget mantal. 
 
Samfällighetsutredning ej verkställd, därför är redovisningen av fastighetens andel i 
samfällighet ofullständig. Men samfälld byamark finns.  
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Inteckningar/Pantbrev  
Fastigheten försäljs genom inteckningsfri avstyckning dvs inga pantbrev belöper på 
fastigheten på tillträdesdagen. 

 
Försäljningsförfarande 
Fastigheten försäljes till högstbjudande  
genom bud som inges till  

 
Skogsmästarna i Norr 
Västra Varvsgatan 3, 972 36 Luleå. 
 
E-post: 
lars@skogsmastarna.se   
 
Telefon: 
0920-162 85                       Farsukvist 
                                                                                                                                                                        
Bud skall anges med ett bestämt belopp i svenska kronor. Använd gärna bifogad 
anbudsblankett. Bud med reservationer eller av typen procentanbud eller dylikt 
godtages ej. Det högsta budet kan direkt komma att antas, alternativt sker förhandling 
eller öppen budgivning. 
 
Budgivaren skall inom 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna 
köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsmöjligheter 
mm bör vara klart innan bud lämnas. 
 
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och eventuellt budgivning kan avslutas utan 
särskilt meddelande. 
 
Övriga försäljningsvillkor 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Vid kontraktskrivningen kommer 
friskrivningsklausul att nyttjas eftersom säljarna aldrig har själva bott i huset. 
 
Det åligger anbudsgivare att noggrant besikta försäljningsobjektet för att därigenom 
förvissa sig om byggnaders skick, ägoslagsfördelning, skogsvårdstillstånd, 
virkesförråd och förhållanden i övrigt. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för 
talan enligt jordabalken. Köparens undersökningsplikt omfattar hela fastigheten dvs. 
mark, byggnader och installationer. Undersökningens omfattning ska ta hänsyn till 
fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna vid köpet. Beträffande skogen erinras särskilt om att 
skogsbruksplaner och skogsuppgifter kan vara behäftade med osäkerhet, varför 
angivna uppgifter inte skall uppfattas som utfästelse utan som ett underlag för egen 
besiktning. Därvidlag skall även beaktas den naturvårdshänsyn som vid avverkning 
kan komma att krävas utifrån skogsvårdslagen. Köparen kan inte kräva avdrag på 
köpeskillingen eller häva köpet för fel som köparen borde upptäcka vid en noggrann 
undersökning av fastigheten både i fält och genom offentliga register. Köparen bör 
därför undersöka fastigheten noga. Ägarna och/eller Skogsmästarna förbehåller sig 
rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anses 
erforderligt, utan särskilt meddelande. 
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Förvärvstillstånd  
Fastigheten ligger inom område som enligt jordförvärvslagen (1979:230) utgör 
friområde. Privatpersoner kan fritt köpa fastigheten. Om köparen är juridisk person 
eller person som ej bott i kommunen i minst ett års tid, skall köparen hos länsstyrelsen 
söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för 
förvärvstillstånd betalas av köpare. I det fall köpare nekas förvärvstillstånd återbetalas 
erlagd köpeskilling.  
 
Lantmäteriförrättning 
Fastigheten kan även tillföras en annan fastighet inom skifteslaget genom 
fastighetsreglering. Förrättningskostnaden vid fastighetsreglering betalas av köparen. 
Ingen lagfartskostnad uppkommer vid fastighetsreglering. Upplysning om kostnaden 
för fastighetsreglering lämnas av berörd lantmäterimyndighet. 

 
Avstyckningskostnaderna för försäljningsobjektet betalas av köparen. 

 
Lagfart 
Köparen svarar för lagfartskostnader (1,5 % av köpeskillingen) och eventuella 
inteckningskostnader (2 % av inteckningsbeloppet). 
 
Betalning 
Vid kontraktstecknandet erlägges tio procent av köpeskillingen kontant i handpenning. 
Resterande köpeskilling erlägges kontant på tillträdesdagen. 
 
Tillträde  
Tillträde sker 20 dagar efter att lantmäteribeslut om försäljningsobjektet vunnit 
lagakraft, om inte annat överenskommes.  
 

 
 
Ansvarig 
fastighetsmäklare 
                                                               
 
 

                Lars Hegstam 
                Tel 0920-162 85, Mobil 070-291 61 23.        

                  lars@skogsmastarna.se 
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Kök boningshuset

Sovrum Boningshus
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Utsikt
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Lilla huset

Kök Lilla huset
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Ladugård

Lada


