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Fakta
Bostadstyp Lantbruk
Pris 8 750 000 SEK
Pristyp Högstbjudande
.
Nu finns chansen att förvärva ert egna
viltparadis! Välkommen till Hjortaröds Viltpark!
En naturskönt belägen gård som nu finns
möjlighet att kunna bli just ditt paradis!

Det här är en idyll som måste upplevas på
plats!

Varmt välkomna på visning!

Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via skriftligt
anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt
anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en
efterföljande förhandling/ auktion mellan
budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles
säljaren.

Prisidé: 8.750.000 kr

Skriftligt bud ska ges in till Gårdshem
Fastighetsförmedling, Siri Ek. Använd gärna
bifogad anbudsblankett. Maila gärna in
anbudsblanketten
siri.ek@gardshemfastigheter.se eller skickas
till Vartorp Gård, 363 33 Rottne.













Fastighetsbeskrivning

Grunddata
Fastighetsbeteckning
Del av HÄSSLEHOLM HJORTARÖD 1:3

Adress
Hjortaröd 2708B, 28291 Tyringe

Beskrivning
Gården ligger privat och avskilt med egen
infart och här finner man ett fantastiskt
charmigt gårdscentrum. Mangårdsbyggnaden
med sina hela ca 375 kvm boyta med ett
soutterängplan, gör att hela stora familjen får
plats. Alternativ kan man hyra ut en del som
lägenhet eller använda som
generationsboende.

Säljarna har påbörjat ett gediget arbete till ett
fantastisk trivsamt hem. Vackra detaljer,
vackra vedspisar, vackra trägolv, fantastiska
vyer över gårdens lummiga trädgård och
dammar från bostadshuset. Huset har
varsamt renoverats löpande genom åren. På
gården finns även en gäststuga på ca 52 kvm.

Gården utgörs idag till största del av vilthägn
med dovhjort och är en mycket välfungerande
hjortanläggning. Efter nästan 30 år med
hjorthägn så är skogsmarken närmast att likna
en fantastisk vacker skogspark. Den
parkliknande skogen med många solitärer är
genomlupen av ålderstigna stengärdsgårdar

som vittnar om forna tidens djurhållning. Här
och var syns blänk från vattenspeglar.
Hjortarnas varsamma betande har behållit
ängarna öppna.

Det finns två anlagda dammar på gården. Den
större dammen som anlades på tidigt 80-tal är
på ca 1 ha och här finns kräftor. Andra
dammen på gården anlades 2012 och är på ca
1000 kvm med Guldid, regnbågsforell och
kräftor. Gården utgörs av fantastisk vackra
områden för rekreation, lugn och stillhet.

Tillsammans med gårdens alla trivsamma
uteplatser, pool och poolområde med vyn
över dammarna har man sitt alldeles egna
privata paradis. Vid en av dammarna finns
även ett trivsamt uterum med vedkamin och
tvåglasfönster vilket gör att du även i kall
årstid kan sitta och njuta av stillheten och
naturen precis intill dammkanten.

En gård med många utvecklingsmöjligheter för
olika former av verksamheter. På 90-tal bedrev
nuvarande ägare restaurang, där det serverats
både helstekt hjort och vildsvin, gårdsbutik av
vilt, pubkvällar, anordnande av bröllop och
andra events på gården. Vill man som ny ägare
driva en turist, besöksnäring- och
nöjesverksamhet finns här alla möjligheter att
bygga upp en sådan verksamhet, eller om man
föredrar att ha sin lugna idyll helt för sig själv
så är denna gård idealiskt för det likväl.



Tidigare har det funnits både några hästboxar
och ridbana på gården och även om man idag
bara kan skymta den forna ridbanan så skulle
gården även kunna vara en lämplig hästgård.
Gården kommer omfatta ca 19 ha efter
avstyckning.

Mangårdsbyggnad
Byggår 1909/1978.
Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
Byggnadsår: 1909
Taxeringsvärde: 1 525 000 SEK
Värdeår: 1929

Boyta: 375 m².

Areauppgifter enligt: Uppskattad/ (uppmätt
med lasermätare), är exakt area viktig för
köparen får köparen göra en egen
uppmätning
Biarea: 120 m²

ENTRÉPLAN
Hall
När man kliver in genom ytterdörren möts
man av hemtrevnad och snygga detaljer i en
stor välkomnande hall med vackert trägolv.
Här är fantastisk rymd med delvis öppet till
nock och med vy upp mot övervåningen.
Vattenburen golvvärme.

Solrum/läsrum
Ett mycket trivsamt rum med fantastisk utsikt
mot husets trådgård och baksida genom stora
fönsterpartier ner till golv. Här är även utgång
till husets härliga altan som sträcker sig runt
huset. Trägolv.

Kök 1
Stort och trivsam, och många fönster i tre
väderstreck ger härligt ljus, fantastisk utsikt
mot gårdens poolområde och dammar och
även utgång till husets veranda och uteplats.
Här finns gott om plats för stort matbord för
många gäster och mycket bänkytor och
förvaring. Vacker vedspis i kökets mittpunkt.
Vacker plankgolv. Induktionshäll, ugn, kyl och
frys.

Vardagsrum/ Tv-rum
Stort, ljust och trivsamt rum, öppen spis och
vackert parkettgolv. Många fönster ger härligt
ljusinsläpp.

Wc
Wc med träpanel på väggar och plastmatta på
golv. Wc, och handfat med kommod.

Kontor
Stort kontorsrum under renovering, där det
endast är väggbeklädnad kvar att göra, här
ligger ett nytt vacker furugolv med
vattenburen golvvärme under.

Sovrum
Stort och rymligt, trägolv, fönster åt två
väderstreck ger trevligt ljusinsläpp.

Genomgångshall
Stort härligt fönster ner till golvnivå, med
härlig utsikt mot hjorthäng på gårdens
framsida.

Duschrum
Klinker på golv, och kakel vid duschplats. Wc,
tvättställ med kommod med lådor.

Sovrum
Rymligt sovrum med trägolv, snygg detalj
bevarad med tegelparti i väggen.

Vardagsrum
Stort vardagsrum med plats för både större
sittgrupp och matplats. Kamin och trägolv och
med underbar fönsterparti och utsikt mot
gårdens trädgård och utgång till den stora
härliga altanen.

Kök 2
Kök med plats för matbord. Spishäll, ugn,
kyl/frys.

Tvättstuga/ Separat entré
Tvättmaskin och torktumlare.
Förrådsutrymme.



ÖVERVÅNING
Allrum

Öppen till nock med snyggt räcke i järn och
med utsikt ner till husets hall. Vacker
vedkamin. De vackra trädörrarna leder en in
till en stor oinredd vind, och för den som vill
ha ytterligare sovrum går här alltså att inreda
ytterligare 2 rum, eller om man vill fortsätta
behålla det som det används för idag,
vindsutrymme för förvaring.

Hall
Genomgångshall med flera
förvaringsmöjligheter med inbyggda
klädkammare och garderober.

Rum/ Förråd
Rummet saknar fönster idag, skulle kunna
göras till sovrum eller så använder man det
som ett förvaringsrum.

Duschrum
Stort härligt rum med stora fönster ut mot
husets trädgård och baksida. Nuvarande ägare
har påbörjat renovering av utrymmet i den
mån att de har rivit ner den gamla plastmatta
som sitter nu i duschutrymmet för att
konstatera att ingen gammal vattenskada
finns. Skulle kunna bli ett fantastiskt fint
badrum.

Sovrum
Stort trivsamt sovrum med öppen spis och
utgång till balkong och med härlig utsikt mot
gårdens trådgård, poolområde och dammar.

SOUTERRÄNGPLAN

Sovrum
Rymligt sovrum med utgång till uteplats.
Öppen spis.

Källarentré/ groventré
Här finner man en klädkammare och
avhägningsmöjligheter.

Duschrum
Duschrum med äldre ytskikt. Plastmatta på
golv och kakel vid dusch. Wc, tvättställ och
dusch.

Pannrum/teknikrum
Pelletspanna och stora utrymmen för
teknik/snickarbod

Förråd
Klinker på golv

Tvättstuga
Stor tvättstuga med utgång till husets
trädgård. Stora ytor med
förvaringsmöjligheter. Vackert tegelgolv med
vattenburen golvvärme under. Tvättmaskin
och torktumlare.

Matkällare/ öl/vinkällare
Klinkergolv, förvaringshyllor, frys.

Pannrum 2
Vedpanna med 1800 l ackumulatortankar

Vedförråd
Groventré.

AREA
Arean är grovt uppmätt/uppskattad med
lasermätare, är exakt noggrannhet viktig för
en köpare, ligger det på en köpare att göra en
egen uppmätning av arean.

Byggår
1909/1978.
Mangårdsbyggnaden utgör av ursprungligen
två hus. Det ena uppfört 1909 och det andra
1978.

Byggnadssätt
Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Fönster: 3-glasfönster isoler/ 2-glasfönster
Grund: Soutteräng
Stomme: Trä
Takbeklädnad: Tegelpannor/betongpannor



Vatten och avlopp
Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn 6
kubik slamavskiljare + infiltration 120 kvm.

Uppvärmning
Pellets/ved

Balkong/uteplats
Flera mysiga uteplatser finns på gården, och
runt halva huset, vid husets gavel och husets
hela baksida sträcker sig en härlig
balkong/altan med fantastisk utsikt mot
trädgård, dammar och poolområde.

TV/Internet
Fiber finns.

Driftskostnad
Total driftskostnad: 49 244 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning: 15 000 SEK/år
Vatten och avlopp: 1 200 SEK/år
Renhållning: 2 800 SEK/år
Sotning: 1 000 SEK/år
Försäkring: 8 888 SEK/år
Årlig elförbrukning: 16 415 kWh/år ca 24622 kr
Antal personer i hushållet: 3 st.

Fastighetsskatt: 11 169 kr/år

Mangårdsbyggnaden utgörs av ursprungligen
två separata hus. I taxeringen ligger det idag
dock kvar som två separata
småhusbyggnader, vilket torde gå att ändras
till att det endast är en småhusbyggnad på
fastigheten och således sänka den årliga
fastighetsavgiften/skatten med 2820 kr.

Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en
klausul som avtalar bort rätten att upprätta en
energideklaration på säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnad innehållande äldre stalldel
där det tidigare varit 2-3 hästboxar, tidigare
lokaldel med pub, en isolerad verkstad på ca
70 kvm.

Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
Byggnadsarea: 347 m².
Taxeringsvärde: 122 000 SEK

Yta: 220 m².

Gästhus
Charmigt gårdshus/gästhus. Består av hall och
kökrum i öppen planlösning, duschrum och
utrymme för bastu och ett större allrum med
eldstad.
BYGGNADSSÄTT
Grund:Torpargrund
Fasad: Stående träpanel
Tak: Eternittak
Fönster: 2-glasfönster
Uppvärmning: Direktel och eldstad.
Typ av byggnad: Övrig

Yta: 52 m².

Pool
Pool 8*4 meter murad med liner. Byggd -82.
Automatisk reningsverks (Astrals reningsverk).
Ny liner och reningsverk -08. Poolområdet har
vacker stensättning.

Uterum
Charmigt uterum precis intill en av gårdens
dammar. Tvåglas isolerfönster och en kamin
gör rummet trivsamt att vara även på
vinterhalvåret.
Typ av byggnad: Övrig

Växthus
Växthus för odlingsintresserad.
Typ av byggnad: Övrig
Antal bostadsbyggnader: 1 st
Boarea: 375 m²
Biarea: 120 m²
Summa driftskostnader: 28 888 SEK/år

Fastighetsuppgifter
Hjortanläggning
Välfungerande hjortanläggning. Anläggningen
är över i stort sett hela gårdens areal förutom
vid gårdscentrum. Anläggningen består av 5



"mindre" fållor + stora skogshägnet, 3
fångstfållor, fungerande drivgång, ca 5 ha i
fångstsystemet. Alla staket i hägnen är av
högsta kvalité och i mycket bra ordning. Är

man intresserad av djuren kan de ingå i
försäljningen, säljarna ställer gärna upp med
sin gedigna erfarenhet och kunskap till en ny
ägare.

Dammar
Den större dammen som anlades på tidigt 80-
tal är på ca 1 ha och här finns kräftor. Andra
dammen på gården anlades 2012 och är på ca
1000 kvm med Guldid, regnbågsforell och
kräftor.

Skogsmark
Efter nästan 30 år med hjorthägn så är
skogsmarken närmast att likna en fantastisk
vacker skogspark. Här har du en blandning
mellan vackra löv och ädellövsträd och
barrträd där lövskog dominerar, viltvatten,
dammar och vackra stenmurar.

Åker/betesmark
Ca 8 ha fina betesmarker. Säljarens stödrätter
ingår i överlåtelsen.

Forn- och kulturlämning
På fastigheterna finns forn- och
kulturlämningar däribland, en linbastu samt
finns flera lämningar på fastigheten i form av
hägnad: stenmurar. (Källa Fornsök)

Naturvärden
Inga naturvärden registrerade på fastigheten.
(Källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen)

Fastighetsbildning
En köpare är väl medveten om att
försäljningen avser område av fastighet,
fastigheten är under avstyckning och att
tillträde kan ske först när
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, vilket
kan bli tidigast vår/sommar 2021. Köparen och
säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre
jämkningar i fråga om områdets gränser, areal
eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid
förrättningen. Arealen nämnd i denna
beskrivning är endast ungefärlig, därför är det

av yttersta vikt att en köpare förvissar sig om

det område som ingår i försäljningen, likaså är
taxeringsuppgifterna gällande marken
uppskattad genom beräkning av ursprunglig
taxering med borträknande av 11 ha som
kommer att styckas ifrån fastigheten.

Besiktnings och undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken
ett långtgående ansvar att undersöka
fastigheten och förvissa sig om dess skick,
gränser och areal före köpet. Köparen ges
därför möjlighet till att på egen hand eller
genom sakkunnig före köpet undersöka
fastigheten och därigenom skaffa sig
kännedom om det skick vari den befinner sig.
Säljaren och dess representant friskriver sig
ansvar för eventuella avvikelser för de
uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning
mm. Syftet med uppgifterna är endast att
underlätta köparens besiktning av fastigheten
och ge spekulanter en grov uppfattning om
fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten
måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om
fastigheten, som han kan grunda sitt
köpbeslut på.

Friskrivning
Fastigheten kommer säljas med
friskrivningsklausul.

Visning
Visning sker enligt överenskommelse med
ansvarig fastighetsmäklare

Areal
Övrig mark
Yta: 3 ha

Skogsmark
Yta: 8 ha

Åkermark
Yta: 4 ha

Betesmark
Yta: 4 ha

Småhusmark lantbruk



Yta: 0,1 ha
Total areal: 19,1 ha

Taxeringsvärde
Taxeringsuppgifter beslutad 2020

Totalt 4.135.000

Bostadsbyggnader: 1.918.000

Tomtmark: 153.000

Ekonomibyggnader: 122.000

Jordbruk: 347.000

Skogsbruk 1.595.000 (omräknat till området
som ingår i fastighetsförsäljningen ca 717.750)

Typkod
120 Lantbruksenhet, bebyggd

Inteckningar
Inteckningsdatum: 1979-04-11
Belopp: 218 400
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 1979-04-11
Belopp: 50 000
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 1979-04-11

Belopp: 30 000

Skriftligt pantbrev: Nej Inteckningsdatum:
1979-04-11

Belopp: 75 000

Skriftligt pantbrev: Nej
Utbyte Utbyte.
Inteckningsdatum: 1984-08-08
Belopp: 205 600
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 1984-08-08
Belopp: 185 000
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 1987-10-21
Belopp: 100 000
Skriftligt pantbrev: Nej

Inteckningsdatum: 1989-05-24
Belopp: 50 000
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 1991-03-06

Belopp: 450 000
Skriftligt pantbrev: Nej
Inteckningsdatum: 2010-02-11
Belopp: 400 000
Skriftligt pantbrev: Nej

Summa inteckningar: 1 764 000 SEK

Säljarna berättar
Här slipper man vägarnas brus och tystnaden
gör att man istället hör naturens ljud. Denna
speciella plats är en lisa för själen och man blir
helad bara av atmosfären som svävar över
hela stället. Man blir berörd och ett lugn
infinner sig.

Pris
8 750 000 SEK Högstbjudande

Nuvarande ägare
Anna Kristensson, Tyringe
Bengt Kristensson, Tyringe
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Säljaren bestämmer över budgivningen 

Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur budgivningen 
ska gå till. Säljaren kan när som helst ändra upplägget eller avbryta 
försäljningen, även mitt under pågående budgivning. Det är också 
säljaren som bestämmer vem som får köpa, till vilket pris och vid 
vilken tidpunkt. Säljaren behöver inte sälja till den som har lämnat 
det högsta budet. Det kan finnas andra faktorer som är avgörande 
för säljarens val av köpare. Exempelvis när köparen kan överta 
bostaden eller anledningen till att köparen vill ha bostaden eller 
fastigheten. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte om att 
sälja. Inte heller att sälja till det pris som har presenterats i 
marknadsföringen. 

Öppen eller sluten budgivning 

Budgivning sker oftast genom öppen eller sluten budgivning. Vid 
en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren. 
Mäklaren redovisar löpande buden till säljaren och till övriga 
spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. Vid 
en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna 
sina bud. Vanligtvis skriftligt. Mäklaren redovisar buden till 
säljaren. Den som har lämnat bud får inte information om övriga 
bud. 

Bud är inte bindande 

Ett bud är inte bindande för någon – inte ens om det lämnas 
skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett 
köpekontrakt blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren 
och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. 

Att lägga bud 

Spekulanten kan lämna bud skriftligen eller muntligen. Budet kan 
förenas med villkor, till exempel att budet bara gäller under en 
viss tidsperiod. Spekulanten kan inte alltid räkna med att mäklaren 
informerar om hur budgivningen går, eller att få återkomma med 
bud. Om säljaren till exempel har accepterat ett bud så är det inte 
självklart att övriga spekulanter får möjlighet att lämna ett högre 
bud. Spekulanten har inte rätt att få uppgifter om vilka de övriga 
budgivarna är, vilka bud de har lämnat eller vilka villkor de har 
diskuterat. Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få 
information från mäklaren om att bostaden har sålts till någon 
annan. 

 

 

 

 

 

 

 

Mäklarens roll 

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en 
eventuell budgivning kommer att gå till och hur bud bör lämnas. 
Mäklaren ska också informera om säljarens eventuella krav eller 
önskemål angående försäljningen. Eftersom det är säljaren som 
avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren ta emot och 
vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om en 
spekulant inte har lämnat sitt bud på det sätt som har bestämts. 
Mäklaren ska också vidarebefordra meddelanden från spekulanter 
om intresse för bostaden till säljaren. Mäklaren är skyldig att 
framföra alla bud till säljaren till dess att köpekontraktet är 
påskrivet. Säljaren är fri att anta eller avfärda budet. Mäklaren får 
dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter. 
Eftersom det är säljaren som väljer vem som ska få köpa bostaden 
kan inte en mäklare lova en spekulant att hen ska få köpa. 
Mäklaren kan inte heller lova en spekulant ytterligare tid för att 
lägga nya bud. 

En förteckning över budgivningen 

Mäklaren ska föra en förteckning över budgivningen, en så kallad 
anbudsförteckning. Den ska överlämnas till köparen och säljaren 
när uppdraget slutförs, vilket normalt sker vid tillträdet. 
Förteckningen ska innehålla uppgifter om: 

 Budgivarens namn. 

 Budgivarens kontaktuppgifter (adress, en e-postadress 
eller ett telefonnummer). 

 Budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och 
eventuella villkor för budet. 

 

Budgivning 

Information från Fastighetsmäklarinspektionen 



 

 

 

 

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen  

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma 

överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller 

avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 

Därutöver gäller att fastigheten köps i det skick den faktiskt 

befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, 

får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel 

eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft 

anledning att räkna med p.g.a. fastighetens och eventuella 

byggnaders ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. 

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten 

som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt 

till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller 

i 10 år.  

Köparens undersökningsplikt  

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar 

kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens under 

sökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess 

delar och funktioner.  

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att 

skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan 

uppgifterna t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att 

skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger 

köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera upp 

gifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.  

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv 

eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om 

möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, 

krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild upp 

märksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på 

vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, 

sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.  

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på 

växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, 

maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.  

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i 

fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att 

fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar under sökningspliktens 

omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett 

misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda 

en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan 

ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten 

som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, 

under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen 

bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister,  

 

 

 

 

 

som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” 

med hänsyn till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris, 

skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin 

undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning att vissa delar 

och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan 

vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.  

Anlitande av besiktningsman  

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna 

uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså 

inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig 

är dock att rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. 

Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt 

fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt 

att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen 

undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner.  

Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara 

observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns 

det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk besiktning är 

aktuellt kan det vara bra att känna till att ofta innefattar inte en 

sådan besiktning vissa delar av byggnaden, såsom elinstallationer, 

vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att 

komplettera sin undersökning.  

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen 

gör eller låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt 

undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att 

parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att 

undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet 

då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på 

köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. 

Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett 

sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som 

krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga 

beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.  

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka 

fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som 

underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att 

köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den 

besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång.  

Säljarens upplysningsskyldighet  

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens 

undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för 

bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet 

är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är 

upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att 
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säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande 

innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå 

miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin 

undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där 

säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har 

vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det 

är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att 

säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 

förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara 

avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte 

medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.  

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att 

han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde 

ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av 

köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. 

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om 

de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad 

som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i 

normalfallet inte åberopas av köparen.  

Säljarens utfästelser  

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens 

skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och 

specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt 

lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som 

utfästelser.  

Fastighetsmäklarens information om fel 

 Fastighetsmäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för 

eventuella fel, men fastighetsmäklaren ska informera intressenter 

och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem. Det kan 

till exempel handla om fel som iakttagits, har kännedom om eller 

har anledning att misstänka, t.ex. genom tidigare försäljningar eller 

sin allmänna sakkunskap.  

Uppgift om areal  

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor uppdateras 

kontinuerligt och fastighetsgränserna har kommit till under en lång 

tidsepok och är framställda med skilda metoder. De gränser som 

syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, 

från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter. Därför kan 

uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren 

är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och 

köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.  

Avtalsfrihet friskrivning  

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens 

skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än 

vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver 

sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande 

viss funktion.  

 

 

Fastighetsbildning  

Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren 

skriftligen ansöka om fastighetsbildning i enlighet med köpet inom 

sex månader. Ansökan ställs till den kommunala eller statliga 

lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i 

området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt. Ogiltighet 

inträder även om köpet – efter prövning av lantmäterimyndigheten 

och eventuell överprövning hos domstol – inte bedöms kunna 

läggas till grund för fastighetsbildning.  

Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår ”ren” 

från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det innebär att 

befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre 

gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan 

dock genom särskilt beslut förordna om avtalsrättighets bestånd. 

Upphör avtalsrättighet till följd av fastighetsreglering kan 

rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter – 

rättigheter som tillkommit genom myndighetsbeslut – följer 

marken utan särskilt beslut.  

Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till grund för 

fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför släckas innan 

fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor 

ska köparen vara uppmärksam på att hävning inte torde kunna ske 

sedan den köpta egendomen genom fastighets bildning förts in i en 

annan fastighet.  

Information om sidoverksamhet  

Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till sin 

förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k 

sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. 

Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande 

information om sidoverksamhet. Om fastigheten annonseras på 

Hemnet utgår en indirekt ersättning till Gårdshem 

Fastighetsförmedling om 150-1 450 kr, beroende på aktuellt 

annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset. För det fall annan 

sidoverksamhet förekommer i den enskilda förmedlingen 

informerar mäklaren om detta separat.  

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Mäklare 

lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå 

kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera 

uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. 

syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. 

Kundkännedom avseende köparen måste uppnås före 

undertecknandet av köpekontraktet.  

Kontakta din fastighetsmäklare för mer information 

Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande. 

Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare 

frågeställningar du anser är viktigt.  

 





 

 

ANBUDSBLANKETT 

 

Följande bud lämnas av undertecknad avseende Del av Hässleholm Hjortaröd 1:3.  

Jag/vi har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, försäljningsvillkor, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy via 

gardshemfast.se eller utsänt informationsmaterial och lämnar mot bakgrund av detta följande bud på fastigheten. 

 

Uppge bud i svenska kronor 

________________________________________________________________________________________________ 

Bokstäver                                                                                                                  Siffror 

 

Budgivare 

________________________________________________________________________________________________ 

Namn 

________________________________________________________________________________________________ 

Adress, postnummer, ort 

________________________________________________________________________________________________ 

Telefon                                                                                                                                                                  E-postadress 

 

I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit 

belopp.  

________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson, bank.  

Eventuella villkor eller övrig information. 

________________________________________________________________________________________________ 

Underskrift  

________________________________________________________________________________________________ 

Ort, datum och underskrift 

Budblanketten inges till Siri Ek via mail till siri.ek@gardshemfast.se eller per post till Vartorp Gård, 363 33 Rottne 



Gårdshem Fastighetsförmedling

siri.ek@gardshemfast.se
Tel: 0705- 40 70 71


