
Skogsfastighet i Sarvisvaara
Stor och väskött skogsfastighet mellan Gällivare och Överkalix. 
Skogsmarken ligger lättåtkomligt och genomkorsas av flera skogsbil-
vägar. Jakträtt och andel i Gällivare allmänning medföljer.

Arealuppgifter 
Totalt 515 hektar totalt varav 319 hektar skogsmark
Virkesförråd 20 800 skogskubikmeter

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

Kungsgatan 23, 972 31 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 0920-22 10 44
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Anbudsunderlag 
 

Försäljningsobjekt 

Stor och välskött skogsfastighet med två skogsskiften. 
Skogarnas åldersfördelning ligger i huvudsak mellan 40-70 år 
med jämn spridning.  
 

Belägenhet 

Fastighetens markområden är belägna i Sarvisvaara mellan 
Gällivare och Överkalix. Fastigheten kan nås från Nattavaara 
eller från väg E10, avfart vid Skröven, väg genom Torrivaara. 
 
Nyttjanderätt till gården 

Gården med samtliga byggnader och tomt kommer att 
förbehållas en av säljarna genom ett nyttjanderättsavtal.   
 

Anbud 

Fastigheten säljs genom budgivning. Anbud lämnas/skickas till 
mäklaren.  
 

Arealuppgifter 

Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret 512 hektar.  
Arealens fördelning på ägoslag är enligt mätning på skogskarta  
produktiv skogsmark   319  hektar 
impediment och övrig mark      189 hektar 
 

Taxeringsuppgifter 2017 

Totalt taxeringsvärde:  2.055.000 kr  varav 
Skogsmark                    1.962.000 kr 
Impediment                        87.000 kr 
 

Skogsbruksplan och värdering 

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta 
underlag har erhållits från en skogsbruksplan som upprättats 
av Skogsstyrelsen oktober 2017. Fastigheten värderades hösten 
2018, se bilaga.  
 
 

 

 



 

Sammanfattning: 

Fastighetens virkesförråd exl naturvårdsklassad skog är 66 
m3sk/ha. Huvuddelen av virkesförrådet finns i medelålders 
skogar mellan 40-70 år. I skogsbruksplanen föreslås 12 hektar 
att slutavverkas (äldre än 90 år).  
 
Avverkning naturvärden m.m. 

Fastighetens skogar är välskötta, skogsbruksplanens 
rekommendationer har följts av ägarna. Avdelningarna 36, 26 
och 24 har gallrats efter att skogsbruks-planen upprättades. 
Virkesförrådet har i dessa avdelningar justerats med avverkad 
volym. I skogsbruksplanen föreslås att totalt 32 hektar lämnas 
till fri utveckling dvs. utan avverkningsåtgärder.  Avdelning 51 
är en registrerad nyckelbiotop. För att definitivt klargöra 
möjligheterna för slutavverkning måste tillstånd ansökas hos 
Skogsstyrelsen. 
 
Nyttjanderätter, servitut m.m. 

Fastigheten besväras förutom nyttjanderätten till gården endast 
av tre ledningsrätter. Fullständig servitutsutredning är ej 
utförd. 
 

Inteckningar och lån 

Fastigheten säljs obelånad. Det finns fyra pantbrev om totalt 
15.200 kr. Samtliga pantbrev är förkomna och kommer att 
dödas genom säljarens försorg.  
 
Mantal 

Fastigheten har 7/64 mantal.  
 

Samfälligheter, vägar mm 

Köparen övertar fastighetens andelar i samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar bl a vägar.    
Sarvisvaara S:1, Skifteslagets vägar 
Sarvisvaara S:2 Skifteslagets vattenområden samt bundet fiske. 
Sarvisvaara S:3. Kvarn- och upplagsplats 
 

Allmänningsandel 

Sarvisvaara 1:2 har genom sitt mantal andel i Gällivare 
allmänningsskog, med bl.a. bidrag till skogsvårdsåtgärder m.m. 
Som delägare i allmänningen finns möjlighet att lösa jaktkort 
för småviltjakt på 63 700 hektar samt fiskekort. Se 
allmänningens hemsida för mer information. www.allm.se 



 

 

Jakt  

Jakträtten kan övertas av köpare från och med jaktåret 2019/20.  
 

Köpares besiktningsskyldighet 

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult 
noggrant undersöka Fastighetens markområden och 
skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis 
taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. 
Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid 
egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som 
i totalförråd kan förekomma. 
 

Förvärvstillstånd 

Fastigheten ligger inom område som enligt jordförvärvslagen 
(1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan 
mer än 12 månader varit mantalsskrivna i Gällivare kommun 
kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd. 
 

Visning 

Intressent får på egen hand besikta fastigheten. 
 

Försäljningssätt 

Fastigheten säljs genom budgivning. Förhandling mellan de 
högsta budgivarna kan bli aktuellt. Säljarna har fri 
prövningsrätt.  
 

Tillträde 

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

Lagfart 

Köpare svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta 
medför, vid fastighetsreglering uppkommer ingen 
lagfartskostnad. 
 

Skattekonsekvenser för köpare 

Skatteinformation för köp av skogsfastigheter kan ges av 
mäklaren. 
 
Peter Öqvist / Fastighetsmäklare 
peter@skogsochfastighetsbyran.se tfn 0920- 22 10 44, 070-26 92 
444Kungsgatan 23, 972 31 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 
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Skogsvärdering
Gällivare Sarvi svaara 1:2

Skogsstyrelsen

Norra Norrbottens distrikt
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Värderingsutlåtande

Skogsstyrelsen Norra Norrbottens distrikt har pä uppdrag av Peter Uvemo vätdent skogsmarken på
fastigheten Gällivare Sanisvaara 7 :2.

Arealen uppgår till 515,4 hektar (inkl. vatten) varav 3L8,4 hektar utgörs av produktiv skogsmark,
inldusive hänsynsmark. Virkesförrådet på den produktiva skogsmarken (exkl. hänsynsmark) uppgår
ti1l cirka ca 21 7 60 r#sk vilket motsvarar ca 76 m3sk per hektar. Medelboniteten har beräknats d,l7 2,5
m3sk per hektar och år.

Värderingen är gjord i Beståndsmetoden som baseras på värdering av det enskilda beståndet (se
bilaga 2). Uppgifter om virkes fönäd, trädslagsfördelrring, virkesuttag m.m. grundar sig på
okuläruppskattning i kombination med stödmätningar, bland annat med hjalp av relaskop.
Fältarbetet är utfört i augusti 201.7.Fnmskrivning av tillväxten f& 2018 är utförd.

Avkas ingsvärdet
Det betäknade avkastningsvärdet för skogsmarken på fastigheten uppgår till 5 840 000 kronor,
avrundat vätde. Marknadsvärdet kan var^ at:rnat då kopare ser andra värdenf anledningar till förvärv
ån enbatt avkastningsvärdet för pågående markanvänd.iog. Värdet av hänsynsmarken (målklass NS
NO) utgör 554 000 kronor av totalavärdet.

Matknadsvätdet
Enligt Lantrnäteriets minienkit (avseende vären är 2018) för område fV och V §orrlands kust- och
inland) så är genomsnittet av de föwäntningama som marknadens aktörerhar på fastighetsprisema
255 kr/m3sk eller 27 000 kr /ha. För Norrbottens inland och Tomed alen är förväntning ama 220
kr/m3sk eller 20 000 kr/ha i snitt. Sifftoma i enkäten får anses som grova. Motsvarande område har
av LRF-konsults prisstatistik redovisats ti1I 250 fu/m3sk (en nedgangpä7 o/o).

Bedömningar av marknadsvärden är nägot osäkra dä antalet forsålda fastigheter av salruna
karaktår/Iage på den öppna marknaden ar förhillandevis få. Generellt så betalas det mer för de
mindre fastighetema (<r/m3sk ellet kr/ha) än för de stora då en större kundgrupp blir aktuell. En
stor fastighet som ät delad i få skiften och som är tillgänglig via skogsbilvägar som denna fastighet är
också met attraktiv på matknaden. Med det resonemanget kan ffraifl aflta att marknadspriset för
Gällivare Sarvisvaara l:2ligger minst i nivå med avkastningsvärdet.
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Vätderingsföruts ättningar

värdet. 2 o/o avdraghar g;'orts i värderingen för generell miljöhänsyn

. skogsbruk normalt pågående matkanvändning. Ingen hänsyn åi tagenti[ arrig, värden.

kan awerkas, i praktiken är dock det inte alltid möjligt.

Bilagor

> Översiktskarta och detaljkartor i målklasstema.

Lam-Henrik Hedlund, tele. 0923-699 7 4

Peter
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Anbudsblankett 
 

Anbud på fastigheten Gällivare Sarvisvaara 1:2 
 
 
 

Undertecknad lämnar härmed ett bud om     kr. 
 
                       Text 
 
 
 
Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i 
anbudsunderlaget. 
 
 
Ort och datum 

 
 
    
Namnunderskrift / namnförtydligande 

 
                   
Telefon dagtid/kvällstid    e‐post adress 

 
                  
Adress   Postadress 
 
OBS! Märk kuvertet ”Sarvisvaara” 




