Anbudsförutsättningar
Arvidsjaurs Allmänning bjuder ut 4 st poster till försäljning.
Ellevare är stämplad rotpost där bud läggs i kronor för hela stämplingen.
Vi garanterar antalet träd och grundyta, det är upp till varje anbudsgivare att själv göra en
bedömning av volym och kvalitet. Höjdträdslista lämnas som information.
Övriga poster är leveransrotköp där bud läggs per sortiment som netto kr / inmätt m3fub.
Timmer och massaved skall tillvaratas på bästa sätt och enligt VMF:s instruktioner för mini
och max mått. Om annat än 14 cm topp för timmer apteras skall detta klart framgå av budet.
Eller om klentimmer tas ut och i vilka dimensioner.
Ytterkanter är snitslade och även målade, kant träd med långbläcka ingår i posten.
Träd med 1 ring lämnas som miljöträd
Träd med 2 ringar kapas till högstubbe, resterande av trädet lämnas okvistat.
Träd med 3 ringar kapas till kultur stubbe, resterande får tillvaratas.
Alla poster är avverkningsanmälda.
Särskilda bestämmelser för varje post framgår i underlaget.
Kontrakt skrivs inte på längre tid än vad avverkningsanmälan gäller.
I de fall överenskommelse med samebyn gjorts angående avverkningstidpunkt förutsätts att
detta respekteras och en dialog med berörd by hålls.
Bud lämnas skriftligt senast den 11 augusti 2022, märk kuvertet ”Anbud”
Betalning rotposter. Börsnoterade och större bolag 30 dagar efter kontraktskrivning.
Övriga köpare, betalning vid kontraktskrivning eller lämnande av bankgaranti. Styrelsen
förbehåller sig rätten att pröva varje köpare.
Betalning Leveransrotköp. Börsnoterade och större bolag 70 % av beräknat netto 30 dagar
efter kontraktsskrivning. Resterande senast 30 dagar efter slutmätning. Övriga köpare 70 % av
beräknat värde vid kontraktsskrivning resterande 30 % säkras med bankgaranti. Styrelsen
förbehåller sig rätten att pröva varje köpare.

Vid frågor kontakta Robert Grimm 070 211 11 72
Adress Arvidsjaurs Allmänning
Gamla Landsvägen 5
933 33 Arvidsjaur
Använd gärna anbudsblanketten.

Anbud på Arvidsjaurs Allmännings poster 2022
Anbudslämnare
………………………………………
Ombud

----------------------------------------Företag
……………………………………..
Telefon

Rotpost
Ellevare

2 167 träd

4,7 ha ………………...…….. kr för hela posten

Leveransrotköp
Trolltjärn

4,0 ha fast netto Talltimmer ……………. Kr/ m3fub.
Grantimmer …………… Kr/m3fub
Massaved…….…………..Kr/m3fub
Lövmassa………..………Kr/m3fub
Vrak ………..………..….Kr/m3fub
Annat sortiment ………………….….……….Kr/m3fub

Holmträsk 24 ha fast netto

Talltimmer ……………. Kr/ m3fub.
Grantimmer ….………… Kr/m3fub
Massaved……….………..Kr/m3fub
Lövmassa…………………Kr/m3fub
Vrak ………..…………….Kr/m3fub

Annat sortiment …………………………….Kr/m3fub

Lövmyrvägen 8 ha fast netto Talltimmer ……………. Kr/ m3fub.
Grantimmer …………… Kr/m3fub
Massaved………………..Kr/m3fub
Lövmassa……………..…Kr/m3fub
Vrak ………..…………..Kr/m3fub
Annat sortiment ………………………...….Kr/m3fub

