
Tomt mot havet på Kallaxön

Tomt i norrläge med högt och mycket fint läge för fritidshus. Tomten 
sluttar mot havet med egen strand och möjlighet till egen båtbrygga.  
Byggnader finns men i dåligt skick.

Anbud 
Öppen budgivning. Priside 850 000 kronor.

Fastighetsmäklare
Peter Öqvist, telefon 0920-22 10 44, 070-26 92 444
peter@skogsochfastighetsbyran.se

Bangårdsgatan 14, 972 35 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 0920-22 10 44



 

  
            Kallax 1:124 

 

Tomt mot havet på Kallaxön 
 

Försäljningsobjekt 

Tomt (2070 kvm) mot norr med högt och mycket fint läge för 
fritidshus. Tomten sluttar mot havet med egen strand och möjlighet 
till egen båtbrygga. Byggnader finns men i dåligt skick. 
 

Försäljningssätt 

Fastigheten säljs genom öppen budgivning. Prisidè:  850 000 kr.  
 

Fastighetsägare 

Katarina Holmdahls dödsbo 
 

Belägenhet 

Fastigheten är belägen på Kallaxön cirka 700 meter från 
småbåtshamnen I Kallax.  
 
Taxeringsuppgifter 2018, typkod 210 (småhusenhet, tomtmark) 
Totalt taxeringsvärde:         712.000 kr   
Byggnadsvärde                                 0 kr 
 

Byggnader 
Huvudbyggnad 
Vardagsrum med öppenspis. Kök med järnspis och matplats. 
Ungefärliga yttermått längd: 9 meter bredd: 3 meter.  
 
Förrådsbyggnad 
Ungefärliga yttermått: Längd 5 meter bredd 2,8 meter.  
 
Bygglov m.m. 

Fastigheten Kallax 1:124 skapades genom en lantmäteriförrättning år 
1963, något bygglov har ej framkommit. För att uppföra nya 
byggnader krävs därför bygglov och även dispens från 
strandskyddsreglerna. Ansökan om bygglov lämnas till Luleå 
kommun.  



 

Befintliga byggnader kan dock renoveras/repareras utan tillstånd så 
länge nuvarande byggvolym inte ändras, enligt uppgifter från 
kommunen. Vatten, avlopp och saknas. El-ledning passerar i övre 
delen av tomten. Anslutning från elnätet till eget elskåp på 
husväggen kostar i dagsläget 35 000 kr, tillkommer kostnader för 
grävning, skåp samt övrig eldragning. 
 

Rättigheter 

Fastigheten har enligt avstyckningshandlingen rätt till vatten och 
grund i Kallaxfärden. Med fastigheten följer även rätt att för utfart 
nyttja Kallax byns samfällda vägar.   
 

Inteckningar och lån 

Fastigheten säljs obelånad, penninginteckningar saknas.  
 

Köpares besiktningsskyldighet 

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult 
noggrant undersöka Fastighetens markområden och byggnader. 
Byggnaderna har stått oanvända under lång tid och är därför i 
mycket dåligt skick.  
 

Visning 

Intressent får på egen hand besikta fastigheten. 
 

Betalningsvillkor 

Köparen skall erlägga handpenning med 10 procent av 
köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling 
erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat. 
 

Tillträde 

Tillträde sker senast 30 dagar från köpekontraktets upprättande, eller 
enligt överenskommelse. 
 

Peter Öqvist 
Fastighetsmäklare 
peter@skogsochfastighetsbyran.se 
tfn 0920- 22 10 44, 070-26 92 444 
Bangårdsgatan 14, 972 35 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 



KökVardagsrum  Vardagsrum

Förrådsboda

KALLAX  1:124 
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