
Kronoparken. Koselig hytte.
Snövägen 57A, 78063 Sälen

Hytte P-rom: 75 kvm - Bta: 80 kvm - Bra: 75 kvm Eiet tomt 619 kvm Pris 2.100.000,-

www.mbeiendom.no







Eier Tore Andreas Indrevær og Anny Kristin Iden

Type eiendom Hytte

Adresse Snövägen 57A
78063 Sälen
Sverige

- Arealeffektiv familiehytte med god standard
- 12 sengeplasser
- Gode leieinntekter via Stöten i Sälen AB
- Flott turterreng både sommer og vinter
- Kort vei til oppkjørte skiløyper
- Nærhet til populære Sälen
- Rolig og solrik beliggenhet nest innerst i blindvei
- Scooterløyper
- Scootergarasje
- Fullt møblert
- 200 meter til transportheis
- Ledig i påsken pt.

Beliggenhet,
adkomst

Hytten ligger høyt og solrikt i Kronoparken, Stöten.
Fra Oslo / E6: Følg E6 og Rv25 til Dalarnas län i Sverige. Sving deretter inn på
Granfjällsvägen og følg den bort til Snövägen. Hytten ligger så på venstre side,
nest innerst i blindgaten.

Nærområdet Eiendommen ligger i et attraktivt hytteområde ca. 3 km. fra Stöten sentrum.
Stöten i Sälen er et populært alpinanlegg og regnes som Sälens beste
skianlegg. Her finner du Sälenfjellets desidert høyeste fallhøyde (370 m.) og en
av landets beste priser. Stöten har 47 nedfarter, blant annet Älvan, en svart
nedfartsløype som er ranket som en av Sveriges fem beste pister. Det finnes
flere løyper og nedfarter for alle aldre. Stöten kan by på kafeer, barer og
nattklubb, samt aktiviteter for de aller minste som Värgklubben.Skiskoler for
alle aldre. Aktivitetshuset Vattufjäll kan by på bad, spa, treningssenter, bowling
og avkobling etter en lang dag i bakken. For mer informasjon, se
www.stoten.se og www.salenfjellan.se.
Sälen ligger ca. 40 km fra hytten. Det er ca. 35 min. kjøring til Trysilfjellet.
I Sverige er snøscooterkjøring lovlig og det finnes flere scooterløyper i
området.

Scandinavian Mountains Airport ligger på samme sted som den tidligere
flyplassen i Sälen - rett ved grensen til Norge. Flyplassen er planlagt å åpne i
desember 2019 og det er ca. 22 min. med bil fra hytten.

Type, eierform og
byggeår

Hytte Selveier, oppført i 2003

Bygninger og
byggemåte

Hytte over 1 1/2 plan. Innredet hems med skråtak og ståhøyde i midten.
Uthus/bod med ekstra stor dør for plass til scooter.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 2, Bad: 2, Antall senger: 12

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 75 kvm, Bruttoareal: 80 kvm

1.etasje: Entre, gang, stue med delvis åpen kjøkkenløsning og spiseplass, 2
soverom, dusjbad med wc og badstue, dusjbad med wc.



Hems: Oppholdsrom/tv-stue, godt med soveplasser i hver ende av
hemsarealet.

Møblering / utstyr Hytten selges fullt møblert.
Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier
i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Standard 1 etg.:
Entre: Entre med plass til sko og yttertøy.
Gang: Stor gang med adkomst til hems.
Stue: Lys og hyggelig stue med peisovn. Store vinduer som gir mye lys. God
plass til spisebord med plass til mange gjester.
Kjøkken: Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue. Godt med skapplass.
Inneholder kjøleskap/frys, komfyr, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin.
Bad 1: Bad med servant med skap, wc og dusj. Opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel. Adkomst til badstue.
Bad 2: Bad med toalett, servant med skap og dusj.
Badstue: Badstue med plass til flere personer for deilig avkobling etter en lang
dag i bakken.
Soverom 1: Stort og lyst hovedsoverom med god plass til dobbeltseng.
Soverom 2: Litt mindre enn hovedsoverommet, med plass til kjærlighetsseng
(køyeseng med dobbelseng nede og enkelseng oppe).

Hems:
Oppholdsrom/tv-stue: Oppholdsrom med skråtak. Plass til sofa og tv.
Loftsalkove 1 og 2: To rom på hver sin side av oppholdsrommet med flere
soveplasser. Her kan man sette inn dører og få to separate rom.

Oppvarming Panelovner i alle rom. Peisovn på stuen i 1.etg. Gulvvarme i alle gulv i 1. etg.

Parkering Parkeringsplass på egen tomt med biloppstillingsplass til 2-3 biler.
Scooterparkering i uteboden.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 619 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage Hovedsaklig naturtomt. Gruset oppkjørsel.

Vei, vann og avløp Koblet til Stöten vann og avløp. Delvis privat vei.

Reguleringsplan Reguleringsplan for Transtrands Kronopark 1:53 m.fl. av 27.04.1995 akt
2023-P226 20PE og 2020-2507-95.

Odel Tinglyste rettigheter og servitutter:
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Kontakt megler.

Prisantydning 2 100 000,-
.

Beregnet
totalkostnad

2 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
2 100 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)



NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Omkostninger:
925,- ca. i NOK* *Ekspedisjonsgebyr i SEK er kr. 825,-. Avgiften kan dermed
variere i forhold til valutakursen.
31.500,- Ca.i NOK (Dokument/stempelavgift 1,5% forutsatt privatkjøp og
salgssum NOk).
32.425,- Ca. omkostninger totalt i NOK)
2.132.425,- (Total pris inkl. omkostninger). Dette kan variere iht. valutakurs, da
stempelavgiften vil bli beregnet av norsk kjøpesum omregnet til SEK.

NB! Stempelavgiften (dokumentavgift) er 4,25% dersom eiendommen kjøpes
av et firma. Dersom eiendommen skal pantsettes må det betales 2% av
pantebeløpet som skal settes som pant på dette objektet.
Verdi på møbler og løsøre er satt til kr. 50.000 og er inkludert i prisantydning.

Denne eiendommen har registrert et pantebrev pålyende SEK 1.497.500.

Takst /
tilstandsrapport Eiendommen er ikke taksert og prisantydning er basert på meglers vurdering

og sammenligninger med andre salg i området.

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eiendommen har ikke energiattest. Det bør derfor legges til grunn at
eiendommen har energimerke G.

Forsikring Dalarnas Försäkringsbolag
Premie: 4150

Kommunale avgifter

Driftskostnader i NOK (årstall):

Vann og avløp kr. 2.200,-
Snømåking ca. kr. 3.000,-
Fellesutgifter til Kronoparkens samfallighetsforening ca. kr. 3.000,-. Dette
dekker bl.a. vedlikehold av vei.

I tillegg må strømkostnad medberegnes. Dette varierer, men går hytten i utleie
hele sesongen kan man regne med ca. 19560.

Taxeringsvärde 2018 (grunnlaget for beregning av eiendomsskatt) : SEK
1.432.000.

NB! Vi gjør oppmerksom på at eiendommen må formuesbeskattes etter
norske regler dersom du er bosatt i Norge.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som
følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer og avgifter.

Pliktig medlemsskap
i velforening/sameie

Ja.

Leieinntekter Meget godt utleieobjekt, går per dags dato i utleie via Stöten i Sälen AB.
Kontakt megler.
Denne hytten går per i dag i utleie via Stöten i Sälen AB. Det er ikke inngått ny



utleieavtale for neste sesong, 19/20, slik at hytten vil bli ledig for kjøpers eget
bruk.

Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Meglers vederlag og
utlegg

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 100 000,-) (Kr.52 500)
Tilretteleggingshonorar (Kr.8 000)
Totalt kr. (Kr.60 500)

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra selger og er ikke kontrollmålt av megler.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.

Beteckning: Malung-SälenTransstrands Kronopark 1:201
Nyckel: 200371171

Registreringer på eiendommen:
Gemensamhetsanläggningar GA:1, GA:2, GA:6
Samfälligheter: S:4
Avstyckning 2002-10-22 Akt 2023-2221
Anläggningsåtgärd 2014-09-03 Akt 2023-3366.
Rettigheter avløp mm: Förmån avtalservitut 20-IM5-99/2852.1

Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Kjøper skal i sitt skriftlige bud angi
ønske om overtagelsesdato. Hytten går i utleie til og med påsken 2019, men
kan overtas når som helst.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,
har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Opplysninger om
innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra selger av
eiendommen og ikke kontrollmålt av megler. Opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av selger. Budgiver oppfordres til å besiktige eiendommen nøye,
gjerne med bygningskyndig. Undersøkelsesplikten er omfattende i svensk
eiendomshandel. (Det er norske lover som ligger til grunn for utførelsen av
eiendomsmeglingen, dog gjelder svenske budregler).

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av eiendom i Sverige:



Når du kjøper eiendom i Sverige har du en omfattende undersøkelsesplikt. Det
er derfor svært viktig at du som kjøper går nøye gjennom bygningen/
eiendommen og gjør nødvendige undersøkelser grundig. Som kjøper kan du
ikke gjøre gjeldende en mangel som du ble kjent med eller burde vært kjent
med ved undersøkelsen/besiktigelsen. Selger er ikke ansvarlig for de feil og
mangler som er mulig å oppdage, eller som burde forventes med tanke på
eiendommens alder, pris, tilstand og bruk. Dersom kjøperen får mistanker om
feil eller mangler ved eiendommen, er han pliktig til å gjøre nærmere
undersøkelser vedrørende dette. Kjøpers undersøkelsesplikt er lovfestet i
Jordabalken 4:19.

Selgers opplysningsplikt ved salg av eiendom i Sverige:
Selger av en eiendom i Sverige skal opplyse om alle feil og mangler ved boligen
som han kjenner til og som man ikke kan forvente ut i fra boligens tilstand og
alder. Eiendommen kjøpes som den er. Det betyr at selgeren ikke er ansvarlig
for feil og mangler som kjøperen burde ha oppdaget under sin besiktigelse.
Selgeren har under normale omstendigheter 10 års ansvar overfor kjøperen
for skjulte feil og mangler. Se Jordabalken 4:19.
Selger har fylt ut et egenerklæringsskjema for svenske eiendommer. Kjøper
bes gjøre seg kjent med denne.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.







BUDSKJEMA

For eiendom

Snövägen 57A, 78063Sälen

Gnr. , Kronoparkens sämfällighetsförening

Oppdragsnummer 1-19-0010

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum Kr. _____________________________

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr

Totalt kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV : Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER : En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR

UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

Navn: Navn:

Personnr: Personnr:

Postadresse: Postadresse:

Postnr / poststed: Postnr / poststed:

Tlf.arb Tlf.arb

Tlf.priv Tlf.priv

E-mailadr: E-mailadr:

Dato: Dato:

Sign: Sign:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling §
6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på
eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID, eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist
som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megler vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å
bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!



 
 
 
 

 
SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 

 
Skal du selge, leie ut eller refinansiere  

din bolig-, fritid- eller næringseiendom, 
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering  

og tilbud på våre tjenester! 
 

Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke eiendom AS 

 

   Mona Bjerke 
                          Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
                                                                  mona@mbeiendom.no 

 

                                          www.mbeiendom.no 
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