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FÖRORD & VILLKOR
Öckerö Bostads AB, Org.nr: 556943-4995 (”Säljaren”) har för avsikt 
att avyttra Fastigheten Öckerö Rörö 1:129 (”Fastigheten”) genom 
fastighetsförsäljning.

Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och ansvarig fastighet-
mäklare uppdraget att förmedla Fastigheten. Denna presentation 
har sammanställts av Kommersiella Fastigheter. Materialet tillhör 
Säljaren och Kommersiella Fastigheter. Presentationens syfte är att 
presentera Fastigheten för potentiella köpare och tjäna som under-
lag att utifrån innehållet i försäljningsprospektet lämna ett bud på 
Fastigheten. Intressenter inbjuds härmed att mot denna bakgrund 
lämna bud för förvärv av Fastigheten.

TIDSPLAN
• Visning 8/3
• Bud inkommet senast 17/3 2023 kl 12.00

BUD
Bud lämnas snarast via e-post till kontaktpersonerna. Buden kom-
mer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgiva-
re som lämnar det för säljaren mest fördelaktiga budet.

Budet ska tydligt ange:
• Fastighetsvärdet utryckt som en summa i svenska kronor.
• Köpande bolag/person
• Eventuell besiktning / Due Diligence.
• Finansiering.
• Önskad tillträdesdag.
• Tänkt byggnation och användning
• Andra faktorer som kan anses vara relevanta för säljaren.

De uppgifter om Fastigheten som lämnats i denna presentation är 
hämtade från källor som bedöms vara tillförlitliga. Kommersiella 

Fastigheter och dess rådgivare har ej granskat erhållen information 
och kan därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. In-
formationen i prospektet bör kontrolleras i samråd med säljaren inn-
an bindande köpehandling undertecknas.

Säljaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i 
den köpehandling som tecknas med slutgiltig köpare. I övrigt kommer 
Säljaren att friskrivas från ansvar för alla fel och brister i Fastigheten. 
Intressenter uppmärksammas och uppmanas att fullgöra sin under-
sökningsplikt.

Säljaren förbehåller sig rätten att när somhelst, utan förklaring, av-
bryta diskussioner eller ändra försäljningsprocessen angående för-
säljningen av Fastigheten. Säljaren förbehåller sig även fri prövnings-
rätt. 

Innehållet i presentationen är strikt konfidentiellt och får endast 
användas i enlighet med gjord överenskommelse med Kommersiella 
Fastigheter. Varje form av mångfaldigande av innehållet i denna pre-
sentation, helt eller delvis, utan medgivande av Kommersiella Fastig-
heterär ej tillåtet.

Intressenter accepterar genom avgivande av bud att Kommersiella 
Fastigheters uppdrag och dess utförande samt avlämnade bud kan 
omfattas av sekretess och därmed inte alltid kommer att redovisas 
för köparen, eller andra budgivare, efter avslutad affär. Intressenter 
svarar själv för samtliga egna kostnader, inklusive kostnader för köpa-
rens externa rådgivare, som uppkommit i samband med utvärdering-
en av Fastigheten, vid förhandlingar och slutförande av försäljningen. 
Det ovan nämnda gäller även om försäljningsprocessen avbryts eller 
ändras, oavsett skälet till detta.

Frågor om Fastigheten skall ställas till kontaktperson vid Kommersi-
ella Fastigheter. Personal knuten till ägaren eller hyresgäster får inte 
kontaktas utan medgivande från Kommersiella Fastigheter. 



Rörö 1:129
FASTIGHETEN 

Typkod
Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Taxeringsår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 
Lagfaren ägare
Inteckningar
Totalt belopp
Planer och bestämmelser

Rättigheter

FASTIGHETSDATA

210, Småhusenhet, tomtmark
Bynsvägen 10
475 53
Rörö
864 m2
-
2022
- kr
901 000 kr
901 000 kr
Öckerö Bostads AB
0 st
- kr
Detaljplan för Rörö 1:108 mfl 
Akt 1407-P141
Officialservitut 1407-2021/8.1
Officialservitut 1407-2021/8.2 
Ledningsrätt 1407-452.1

FASTIGHETSBESKRIVNING

Öckerö Bostads AB säljer nu en byggbar tomt på 
fint läge på Rörö. Fastigheten är avstyckad från 
fastigheten 1:108. Då Öckerö Bostads AB har som 
uppdrag att förse kommuninvånarna med bostäder 
finns det att krav från säljaren att fastigheten be-
byggs med hyresrätter för stadigvarande bruk. 

LÄGE

Rörö är den nordligaste av de bebyggda öarna i 
kommunen. Fastigheten är belägen intill Rörö’s 
hamn. Omkringliggande bebyggelse består av skola, 
hyresfastigheter, villor, sommarhus och ett vackert 
naturreservat. 

DETALJPLAN

Detaljplanen anger BK1 (bostäder, hotell vandrar-
hem).  Största tillåtna byggnadsarea är 400 m2. 
Högsta nockhöjd 12 meter (SWEREF 99 12 00, 
RH00). Bebyggelsen ska utformas med tak av rött 
tegel och ljusa fasadfärger. Taklutningen ska vara 
sadel- eller masardtak. Variation tillåten genom 
halvvalmat eller valmat tak. Stenmurar som om-
ger BK-området i öster och söder får ej rivas eller 
förvanskas. 

SÄLJARENS KRAV 

Det finns krav från säljaren att fastigheten bebyggs 
med bostad/bostäder för stadigvarande bruk. 
Lägenheterna i den byggnad/de byggnader som ska 
uppföras på Fastigheten, ska upplåtas med och för-
bli upplåtna med hyresrätt. För mer info kontakta 
mäklaren. 









031-757 10 90 
info@kommersiellafastigheter.se

kommersiellafastigheter.se


