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ANBUDSUNDERLAG 

Fastigheten Överkalix Granträsk 5:2 

 

 
 

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Överkalix Granträsk 5:2. 

 

Beskrivning 

 

Fastigheten är belägen i Gransträsk, 36 km från Överkalix.  

 

Fastigheten omfattar 21 505 kvm, taxeringsvärdet för 2017 uppgick till 98 000 kr 

varav byggnadsvärde 91 000 kr. Fastigheten är taxerad som en bebyggd 

lantbruksenhet (typkod 120). Förvärvstillstånd kan behövas. 

 

Fastigheten har enskilt VA. Avloppets funktion i toaletten inne i 

bostadsbyggnaden uppges vara osäker.  

 

På fastigheten finns en garage- /förrådsbyggnad om 55 kvm uppförd 2009 samt 

vissa mindre byggnader dokumenterade i bilaga 2.  

 

Inteckningar om totalt 60 000 kr är uttagna på fastigheten. 



2 (2) 

Övrigt 

 

På fastigheten finns vissa byggnader och en silo för renfoder som gäldenären 

uppgett tillhöra annan och därmed inte är tillbehör till fastigheten och inte 

omfattas av försäljningen, dessa byggnader är märkta i bilaga 2.  Någon uppgift 

om ägarens identitet har inte lämnats till konkursförvaltaren. 

Äganderättsförhållandena har inte utretts av konkursförvaltaren. Något servitut 

rörande dessa byggnader/anläggningen är inte inskrivet och inte heller har något 

nyttjanderättsavtal för marken uppvisats.  

 

Fastigheten har varit kallställd och inte permanent nyttjad som bostad under 

senare tid.  

 

Fastigheten säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från 

allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten och i detta anbudsunderlag, 

uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte 

genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka byggnaden och 

rådande fastighetsförhållanden. Energideklaration har inte upprättats.  

 

Fastigheten visas efter överenskommelse om tid med konkursförvaltaren. 

 

Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles. 

 

Tillträde till fastigheten sker enligt överenskommelse med konkursboet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 

010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.  

 

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 

6 september 2019. 
 

 

 

Jerker Gramner 

Konkursförvaltare 

 

 

Bilaga: 

1. Utdrag från InfoTorgs fastighetsregister 

2. Bilder 

3. Fastighetskarta 
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