
Försäljning av kulturhistoriskt intressanta byggnader i 
Svabensverk

Fastighetsbeteckning och adress

Svabensverk 1:40  Svabensverk 641 Bruksstallet, 790 26 Enviken
    Svabensverk 637 Magasinet, 790 26 Enviken

Om fastigheten
På fastigheten som utgörs av cirka 3,5 hektar öppen jordbruksmark med inslag av mindre lövbestånd, 
står tre äldre byggnader, ett före detta stall, en mindre byggnad (före detta bruksarkivet) och ett timrat 
magasin. En kulturhistorisk utredning har gjorts där det konstateras att byggnaderna innehar kulturhis-
toriska värden på grund av sina kopplingar till Svabensverks järnbruk vad gäller funktion, arkitektur och 
byggnadsteknik. Läs mer i bifogad bilaga. 
Planeringsavdelningen har begärt planuppdrag om att ta fram områdesbestämmelser för att skydda de 
kulturmiljövärden som finns inom bruksområdet Svabensverk.

Karta



Byggnader 

Stallet
Stallbyggnaden är ca 950 m² BYA (Byggnadsyta) uppförd vid 1800-talets mitt, murad i slaggsten produce-
rad vid järnbruket i Svabensverk. Över delar av byggnaden finns ett vindsbjälklag. 
Byggnaden består av en lång mittkropp med på vardera sidan vinkelställda armar. Stark spegelsymmetri 
råder. Mittkroppens längd är drygt 60 meter vilket ger byggnaden dess imponerande storlek. Ytterväggar-
na utgörs av en skalmur murad av slaggsten. 
Stallbyggnaden har ett så kallat säteritak där de två takytorna bryts av ett mindre vertikalt parti, en så kall-
lad italian, försedd med fönster. Tvåkupigt lertegel ligger idag på sidoramarna som taktäckningsmaterial 
men på mittkroppen byttes teglet till pannplåt 2017. Under tegel och pannplåt ligger det gamla spåntaket 
kvar. 
På 1990- talet genomgick stallet en förändringsprocess och en konsert- och festsal tillskapades i den 
nordvästra mittkroppen. En lobby med toaletter och kapprum samt kök och kafeteria inreddes i den syd-
östra delen i en smakfull stil anpassad till byggnadens kulturhistoriska värden. I köket finns diskmaskin, 
kyl, frys och spis med ugn. Byggnaden saknar uppvärmning men el och vatten drogs in på 1990-talet.
Golvet i byggnaden utgörs av betongplattor. I kök och toaletter består golvet av klinker.
Vindsbjälkar kapades i samband med ombyggnationen vilket påverkade ytterväggen negativt, den börja-
de spricka. 2011 sattes därför dragstag av stålstång in som ersättning för de borttagna vindsbjälkarna 
och sprickor i muren lagades i. 
I stallet arrangerades jazzfestivalen Jazz i Svaben i 20 år, 1988-2007. Samlingsokalen används idag för 
olika evenemang och är mycket populär för bröllop. Byggnaden rymmer cirka 450 gäster.  

Områdesbeskrivning
Svabensverk är beläget i Alfta socken i den sydligaste delen av Ovanåkers kommun på gränsen mot Da-
larna. Riksväg 50 som går mellan Falun och Alfta passerar samhället. Från sjön Glittern norr om Svabens-
verk rinner Glitterån som via Bruksdammen och Bruksån mynnar ut i sjön Amungen väster om byn. Även 
sjön Hämmen öster om Svabensverk har sin avrinning till Bruksdammen och Bruksån för att sedan rinna 
ut i Amungen.



Magasinet
Till vänster framför stallets entréfasad står en rödfärgad majestätisk timrad länga i två våningar med 
sin långsida vänd mot bruksgatan. Längan består av två bredvid varandra ställda byggnadskroppar. Den 
västra delens knutar är av dalatyp med halsning på både ovan- och undersidan stocken medan den östra 
delen har en rak knut som saknar halsning, en knuttyp som var vanlig i Hälsingland. Längans tak är belagt 
med tvåkupigt tegel.

Bruksarkivet
Framför stallbyggnaden står en liten byggnad, 6x6 meter, benämnd som bruksarkivet. Materialet i grund 
och mur är den eldfasta slaggstenen. Byggnaden är valvslagen, även valvet är murat med slaggsten. 
Ovanpå valvet vilar ett sadeltak som en från murverket frikopplad konstruktion. Arkivbyggnaden med sin 
tydliga koppling till järnbruket har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin arkitektur och tidigare funk-
tion. 



Servitut
Fastigheten belastas av tre avtalsservitut för kraftledning och transformatorstation.

Avtalsservitut     Inskrivningsdatum  Aktbeteckning
MARK FÖR TRANSFORMATORSTATION 1995-10-04   95/8561
KRAFTLEDNING MM   1982-06-24   82/8717
KRAFTLEDNING    1996-01-08   96/191

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten- och avlopp finns till fastigheten.  

Övrig information

Fastighetsgränser
Vid förrättningen 1996 kompletterades med nya gränsrör.

Naturvärden
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: 
Skogsstyrelsen, skogens pärlor. 

Arrenden
Kommunen arrenderar ut åkermarken för jordbruk. 

Inteckningar
Fastigheten belastas inte av några inteckningar.

Driftskostnader
Renhållning  Enligt kommunens taxa
VA   Brukningsavgifter enligt kommunens taxa
El   Beroende av verksamhet och nyttjandegrad  

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten är delägare i två olika gemensamhetsanläggningar och ingår i två samfällighetsföreningar.

 Gemensamhetsanläggning  Ändamål  Samfällighetsförening
  Svabensverk ga:1    Vattenförsörjning Svabensverks samfällighetsförening
  Svabensverk ga:4    Väg, alléträd  Svabens samfällighetsförening

Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om 
dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före 
köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse



Visning och frågor
För visning av fastigheten och frågor rörande försäljningen kontakta Hannah Linngård vid Ovanåkers 
kommun, tel 0271-570 63, hannah.linngard@ovanaker.se

Anbudstid och kontaktuppgifter
Anbud skall ha inkommit senast 2021-11-30 och skickas till Planeringsavdelningen Ovanåkers kommun, 
att Hannah Linngård, 828 80 Edsbyn, 

Märk kuvertet Anbud Svabensverk 1:40

Anbudsinlämning och bedömningskriterier

Bedömningskriterier vid försäljning
Säljaren, Ovanåkers kommun, kommer i en bedömning inför försäljningen beakta hur och i vilken omfatt-
ning följande parameterar beaktas av anbudsgivaren:

• Anbudsgivarens plan för att ta hänsyn till fastighens befintliga kulturmiljövärden. 
• Anbudsgivarens verksamhetsidé gällande de samlingslokaler som inryms i Stallet. 

Intressenter ska i samband med bud bifoga en verksamhetsbeskrivning där det framgår hur man avser 
nyttja lokalerna. Ovanåkers kommun kommer att avgöra vilken köpare som bäst uppfyller intentionen 
med försäljningen. 

Priset på inkommande bud kommer därmed inte vara den enda avgörande faktorn när Ovanåkers kom-
mun fattar beslut om vinnande anbud. 


