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Kronojägarbostället Hunneberg
Åretruntbostad eller fritidsbostad med unikt läge inom Ekopark Halle-Hunneberg 7 km öster om
Vänersborg. Bostadshus i 1- ½ plan om 5 rum och kök, samt 3 uthus. Tomt om 1 831 kvm. HalleHunneberg är känt som älgarnas berg och som ett av landets mest besökta friluftsområden. Hit
kommer besökare för naturen, motionera eller plocka bär och svamp. Ett nät av vandringsleder
och stigar gör det lätt att ta sig till olika miljöer och sevärdheter. Bergen har en lång kulturhistoria
och en mytomspunnen natur som under årtusenden präglat och livnärt människorna i bygden.
https://www.sveaskog.se/upplev-naturen/besoksomraden/ekopark-halle--och-hunneberg/

Pris: 1 695 000 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
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Om fastigheten
Typ:
Bostad/fritidsbostad
Boyta: Ca 100 m²
Tomt: 1 831 kvm
Antal rum: 5 r o k
Pris: 1,695 MSEK/hbj
Län: Västra Götaland
Kommun: Vänersborg

Visning 17/9 kl 12-14

Anmälan krävs,
kontakta mäklaren
telefon: 070-322 79 10
email:
borje.oskarsson@skogo
chlantbruk.se

Allmänt

Kontakt

Åretruntbostad eller fritidsbostad med unikt läge inom Ekopark
Halle-Hunneberg 7 km öster om Vänersborg. Bostadshus i 1- ½
plan om 5 rum och kök, samt 3 uthus. Tomt om 1 831 kvm. HalleHunneberg är känt som älgarnas berg och som ett av landets mest
besökta friluftsområden. Hit kommer besökare för naturen,
motionera eller plocka bär och svamp. Ett nät av vandringsleder
och stigar gör det lätt att ta sig till olika miljöer och sevärdheter.
Bergen har en lång kulturhistoria och en mytomspunnen natur
som under årtusenden präglat och livnärt människorna i bygden.
https://www.sveaskog.se/upplevnaturen/besoksomraden/ekopark-halle--och-hunneberg/

Vägbeskrivning
Från väg 2050 kör mot Bergagården på Hunneberg. Vid Bergagården,
fortsätt norr ut ca 1,7 km, sedan ligger huset på vänster sida. Framme!
X-koordinat: 64 70 827, Y-koordinat 350 840 (SWEREF 99)
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Börje Oskarsson,
Fastighetsmäklare
Telefon 070-322 79 10
Email:
borje.oskarsson@skogo
chlantbruk.se

Kvarnfallet, Vänersborg Hunneberg 1:9

Bostadsbyggnad
Grunduppgifter.
Friliggande bostadshus i 1,5 plan med byggnads år
1922, byggt på torpargrund. 5-rum och kök om ca
100 kvm boyta enligt säljarens uppgifter. Fasad och
stomme av trä och sadeltak med betongpannor.
2-glas isolerglasfönster. En vedkamin i kök/matplats
(ej besiktigad) och en dekorationskamin i
vardagsrum. Vatten från djupborrad brunn,
vattenkvalité och radonhalt ej kontrollerad. Avlopp
septiktank med markanläggning. Uppvärmning via
värmepump luft/vatten med vattenburna radiatorer.
Rumsbeskrivning, BV: Köksingång från uteplats på
den västra sidan av huset. Uteplats med trätrall och
tak av plast. Hall vid köksingång med ingång till
värmeanläggning, mindre förråd/klädkammare och
mot matplats med angränsande kök. Från
matplats/kök, gång till WC, dusch, sovrum och
vardagsrum. På östra sidan av huset finns en
finingång via veranda.
Rumsbeskrivning, OV: Hall, två sovrum och tre
kallförråd.
Driftskostnader: Elförbrukning, 22 500 kwh/år,
primärförbrukning enligt energideklaration.
försäkring 6 000 kr, soptömning, 3 600 kr,
slamsugning, 2 700. Totalt ca 68 000 kr. Samtliga
kostnader är uppskattade, då säljaren har haft
bostaden uthyrd.
Övrig information.
Överlåtelsebesiktning gjord 2022-07-29. Visst lösöre
ingår i överlåtelsen. Länk till info. Halle/Hunneberg.
http://www.warne.se/docs/Halleberg_3.pdf
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Ekonomibyggnader
Uthus norr, loge, loft, garage mm
Byggnad om 12 x 6 meter, ca 72 kvm byggnadsyta.
Uthus med loge, loft och garage. Byggnaden har
stomme och fasad av trä, takbeklädnad av plåt.

Uthus norr

Uthus norr , logen, loftet i bakgrunden.

Uthus mitt, vedbod mm
Byggnad om 5,6 x 3,5 meter, ca 20 kvm byggnadsyta.
Uthus med vedbod, mindre stia och utedass av äldre
modell. Byggnaden har stomme och fasad av trä,
takbeklädnad av plåt.

Uthus norr, logen

Uthus syd, jordkällare och förråd (loft)
Byggnad om 5,3 x 4,6 meter, ca 24 kvm byggnadsyta.
Jordkällare i del av den undre delen av byggnaden.
Överbyggnad har stomme och fasad av trä,
takbeklädnad av plåt. Förråd i övre delen.

Uthus mitten, vedbod mm

Uthus syd, jordkällare och förråd

Uthus syd, förrådet (loftet) i den övre delen av byggnaden
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Jakt
Tomten tillhör Kungens jaktmark.

Energibesiktning
Energibesiktning utförd 2022-08-03, se Skog & Lantbruks hemsida.

Rättsförhållanden
Fastighet
Fastighetsbeteckningen är Vänersborg Hunneberg 1:9. Fastigheten är belägen i Vänersborgs kommun, Västra
Tunhems socken. Adress: Hunneberg 150, 468 31 Vargön.
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Taxeringsvärde
Något taxeringsvärde finns ännu inte åsatt för fastigheten, då fastigheten är nybildad 2022-06-13.

Penninginteckningar
Inga penninginteckningar belastar fastigheten.
Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar
Inga nuvarande andelar. Säljaren är äger och väghållare av väg fram till fastigheten. Säljaren kommer i
köpekontrakt ställa krav på köparen att delta i vägens underhåll.
inskrivningar/avtalsrättigheter.
Belastning: Vattenskyddsområde: Vänersborgsviken och Göta älv, akt 1487K‐P1/2022.
Belastning: Naturreservat: Halle-Hunnebergs platåer, akt 1580K‐34/1982.
Rättighet (Officialservitut): Avlopp rätt att använda, förnya och underhålla avloppsanläggning,
akt 1487K‐2021/47.1
Fastighetsägare
Sveaskog Förvaltnings AB.
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Försäljningsförutsättningar
Fastigheten säljs till ett pris av 1 695 000 kr eller högstbjudande via öppen budgivning. Bud lämnas till
mäklaren, varefter budgivningen kan följas på Skog och Lantbruks hemsida. Säljaren förbehåller sig fri
prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Ett lämnat bud 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 budgivarna
och samtliga bud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten.
Villkor
10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, 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. Säljaren kommer att ta in en s k friskrivningsklausul mot dolda fel i
köpekontraktet.
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Visningar
Anmälan krävs för visning. Visning lördag den 17/9 kl. 12.00 – 14.00.
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

Bottenvåning köksingång

Bottenvåning, hall köksingång

Bottenvåning värmeanläggnin (luft/vattenvärme)

Bottenvåning, matplats

Bottenvåning, kök från matplats

Bottenvåning, Kök

Bottenvåning, kök

Bottenvåning, kök
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Interiör fortsättning

Bottenvåning, WC

Bottenvåning, dusch

Bottenvåning, del av vardagsrum och hall

Bottenvåning, vardagsrum

Bottenvåning, vardagsrum

Bottenvåning, sovrum

Bottenvåning, sovrum

Bottenvåning, trapp till ovanvåning
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Interiör fortsättning

Ovanvåning, hall

Ovanvåning, sovrum norr

Ovanvåning, sovrum syd

Ovanvåning, kallförråd sovrum syd

Ovanvåning, hall, riktning mot sovrum syd

Ovanvåning, sovrum norr

Ovanvåning, sovrum syd

Ovanvåning, kallförråd västra sidan
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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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Planskiss bottenvåning. Angående planskiss. Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planskiss ovanvåning. Angående planskiss. Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

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.

