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Förord & villkor
Csete Investment AB 559124-1632 (”Säljaren”) har för 
avsikt att avyttra Fastigheten Härryda Skårtorp 1:41 
(”Fastigheten”) genom överlåtelse av fastigheten direkt 
alternativt genom försäljning av det bolag (NYAB) som 
vid avyttrandet är civilrättslig ägare av fastigheten.

Säljarna har givit Kommersiella Fastigheter och an-
svarig transaktionsrådgivare uppdraget att förmedla 
Fastigheten. Denna presentation har sammanställts av 
Kommersiella Fastigheter och skall tjäna som underlag 
för vidare diskussion avseende ett eventuellt förvärv av 
Fastigheten. Materialet tillhör Säljarna och Kommersiella 
Fastigheter.

SYFTE
Presentationens syfte är att presentera Fastigheten för 
potentiella köpare och tjäna som underlag att utifrån 
innehållet i försäljningsprospektet lämna ett indikativt 
bud på Fastigheten. Intressenter inbjuds härmed att 
mot denna bakgrund lämna indikativa bud för förvärv 
av var och en av Fastigheten. Indikativa bud skall avse 
underliggande fastighetsvärde/-en och med vidare 
förutsättningen att;
• driftsavtal och liknande avtal är tecknade med 

sedvanliga och marknadsmässiga villkor 
• förvärvet av Fastigheten sker utan övertagande av 

befintliga lån.   

Indikativa bud lämnas skriftligen/via epost till kontakt-
person nedan. De indikativa buden kommer sedan att 
ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de 
budgivare som lämnar det för Säljarna mest fördelak-
tiga budet. Budgivare kommer i samband med slutför-
handling att få ta del av mer detaljerad information om 
Fastigheten.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Försäljningsprocessen avser genomföras enligt följande:
• Indikativa bud 
• Visning efter överenskommelse 
• Slutförhandling
• Utkast till köpehandling
• Due Diligence
• Avtal
• Tillträde 

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. Informatio-

nen i prospektet bör kontrolleras i samråd med säljaren 
innan bindande köpehandling undertecknas.  

Säljarna svarar endast för sådana garantier som ut-
tryckligen lämnas i den köpehandling som tecknas med 
slutgiltig köpare. I övrigt kommer Säljarna att friskrivas 
från ansvar för alla fel och brister i Fastigheten. Intres-
senter uppmärksammas och uppmanas att fullgöra sin 
undersökningsplikt. 

Säljarna förbehåller sig rätten att när som helst, utan 
förklaring, avbryta diskussioner eller ändra försäljnings-
processen angående försäljningen av Fastigheten. Ägaren 
förbehåller sig även fri prövningsrätt. 
Innehållet i presentationen är strikt konfidentiellt och får 
endast användas i enlighet med gjord överenskommelse 
med Kommersiella Fastigheter. Varje form av mångfal-
digande av innehållet i denna presentation, helt eller 
delvis, utan medgivande av Kommersiella Fastigheter är 
ej tillåtet.

INDIKATIVT BUD
Indikativa bud lämnas snarast via e-post till: 
hanna.carlsson@kommersiellafastigheter.se 
Det indikativa budet ska tydligt ange: 
• Fastighetsvärde utryckt som en summa i svenska 

kronor
• Eventuell besiktning / Due Diligence
• Finansiering
• Tidsplan och önskad tillträdesdag
• Andra faktorer som kan anses vara relevanta för  

säljaren
• Ev. krav på avdrag för latent skatt uttryckt som en 

summa i svenska kronor (vid bolagsöverlåtelse) 

Intressenter förutsätts vara juridisk person inkluderande 
enskild firma. Intressenter accepterar genom avgivande av 
bud att Kommersiella Fastigheters uppdrag och dess ut-
förande 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 kost-
nader för köparens externa rådgivare, som uppkommit 
i samband med utvärderingen av Fastigheten, vid för-
handlingar och slutförande av transaktionen. Det ovan 
nämnda gäller även om försäljningsprocessen avbryts 
eller ändras, oavsett skälet till detta.
 
Frågor om Fastigheten skall ställas till kontaktperson vid 
Kommersiella Fastigheter. Personal knuten till säljarna el-
ler hyresgäster får inte kontaktas utan medgivande från 
Kommersiella Fastigheter.
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Sammanfattning
Fastigheten Härryda 1:41 har ett bra läge i 
Härryda på norra sidan av riksväg 40. I om-
rådet finns det lättare industrier, verkstäder 
och kontor. 

Tomten är 5 707 m2 utan begränsning i nyt-
tjandegraden enligt detaljplan. Dock begrän-
sas byggnation av underjodiska allmänna 
ledningar. Detaljplanen anger "J", industriän-
damål, och att byggnad om 8 meters byg-
gnadshöjd får uppföras på tomten. 

På tomten finns idag en byggnad på plintar 
om 216 m2 med permanent bygglov.

08

Miljöteknisk undersökning påvisar vissa 
förhöjda värden i MKM (mindre känslig mar-
kanvändning). Förorening påträffats spo-
radiskt och då främst i markens övre meter.
Geoteknisk rapport är också framtagen och 
påvisar att marken mot ån är stabil och att 
styv grunkonstruktion är att förorda. 

Landvetter är näst störst tätort i Härryda 
kommun och ligger ca 15 km öster om Göte-
borg. Med närheten till Göteborg och den 
internationella flygplatsen är Landvetter 
ett av de viktigaste och mest expanderande 
bostadsorterna i Härryda kommun.
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Investerings-
aspekter

Eftertraktad byggrätt

Attraktivt läge

Byggrätt

01

02

03

för verksamhetslokaler.

Nära R40, Göteborg och Landvet-
ter flygplats.

Möjlighet att uppföra två 
byggnader med genomfart genom 
fastigheten.

10

Markundersökning

Utvecklingsområde

04

05

och miljörapport finns att tillgå.

Spännande utvecklingsområde.
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Läge

Tillgänglighet
Att ta sig till området kollektivt 
från Göteborg's centrum tar ca 30 
min. Från Landvetter's resecen-
trum tar det endast 5 min med 
buss. Närheten till riksväg 40 gör 
att det är enkelt att ta sig till om-
rådet med bil.  

Lokalisering
Fastigheten Härryda 1:41 har ett bra 
läge i Härryda på norra sidan av riksväg 
40. I området finns det lättare indus-
trier, verkstäder och kontor. Området 
är mycket populärt med anledning av 
närheten till Landvetter flygplats.  
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Transanktions-
struktur

14

Härryda 
Skårtorp 1:41

Csete Investment AB
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Fastigheten Härryda Skårtorp ligger fint belägen i 
Härryda, norr om riksväg 40. Fastigheten har en to-
tal area om 5 707 m2. Tomten är belagd med grus. 

På tomten finns det en modulbyggnad, paviljong, 
om 216 m2 som står på plintar och till den är kom-
munalt vatten och avlopp framdraget samt el 
(35 ampere). Byggnaden har permanent bygglov. 
Tidigare har tomten använts som parkeringsplats 
och byggnaden som hotell/övernattningsmöjlighet 
för långväga resenärer.

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

Miljöteknisk undersökning påvisar viss förekomst 
av barium, zink och PAH-H över naturvårdverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvänd-
ning (MKM). Förekomsten återfinns i underliggande 
fyllnadsmassor men verkar inte vara homogent 

förekommande. Förorening påträffats främst i 
markens övre meter.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNING

Enligt ett tidigare framtaget förslag om byggna-
tion om ca 1 300 m2 mot ån, fanns det ej hinder för 
byggnation ur ett geotekniskt perspektiv baserat 
på stabilitetsutvärdering. Styv grundkonstruktion 
är att förorda ur ett stabilitetsperspektiv. Korridor 
utmed väg är prickad. 

DETALJPLAN

Detaljplanen anger "J" - område för industriändamål.  
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter. Genom 
tomten, från väster till öst finns område markerat 
med "u" - område för allmänna underjordiska lednin-
gar. 

Fastighets-
beskrivning

16
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Typkod
Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Taxeringsår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 
Lagfaren ägare
Inteckningar
Totalt belopp
Planer och bestämmelser

Rättigheter där 
fastigheten har last

Avtalsrättigheter

412 Industrienhet med saneringsbyggnad
Knösvägen 55
438 92
Härryda
5 707 m2

-
2021
- kr
1 027 000 kr
1 027 000 kr
Csete Investment AB
3 st  
2 000 000 kr
Generalplan LANDVETTER FLYGPLATS M M
Akt 14-LAN-2058
Beslut 1980-03-27
Senaste ändring 2022-01-13
Byggnadsplan ASSMUNDTORP STORA OCH SKÅRTORP NEDER-
GÅRDEN, INDUSTRIOMRÅDE
Akt 14-HÄR-1485
Beslut 1972-11-07
Senaste ändring 2001-01-24
Avtalsservitut D201600431044:1.1
Avtalsservitut 14-IM1-84/68476.1
Ledningsrätt 1401-1340.1
Ledningsrätt 1401-648.5
Avtalsservitut VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING 1984-11-26 84/68476
Avtalsservitut Kraftledning 2016-09-21 D-2016-00431044:1

Fastighets-
data

18
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Fastighet

NYBYGGNADSKARTA

Härryda kommun

Nybyggnadskartan upprättad                           av

Dnr

Areal

Gatuadress Knösvägen 55 Kommun

SkalaRitad av

Koordinatsystem i plan Koordinatsystem i höjd

HÄRRYDA

RH 2000Sweref-99 12 00

CB

Carl Bergman

SKÅRTORP 1:41 5707 kvm

2021-315

Ritningsnummer

DatumSituationsplanen upprättad av

SITUATIONSPLAN

PLANFÖRHÅLLANDEN Datum

Ja

Fastigheten överensstämmer med befintliga planer

Nej

Anm

X

1972-11-07B-91

Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten är belägen enligt markering (F) på kartan.
Slutgiltig uppgift om förbindelsepunkt meddelas av Härryda Vatten och Avfall AB.
Dagvatten tas omhand inom tomtmark genom fastighetsägarens försorg. (LOD)

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

LEDNINGSUPPGIFTER
Typ Vattengångens höjd i förbindelsepunkt Diameter i förbindelsepunkt

Vattentryck

LOD med bräddmöjlighet

2021-12-16

i A3-format

Nybyggnadskartan redovisar kommunala VA-ledningar.
För ev. övriga ledningar i mark kontakta respektive ledningsägare, t.ex. genom ledningskollen.se

Noggrannhet:
HMK-standardnivå 2

Servitut punktl

0 10 205 Meter ±

Byggnad, takkant

Byggnad, husliv

Förslag till placering
av infiltrationsmagasin
 på tomtmark: 6 kubik 
per 100 kvm hårdgjord
 yta. Material: 
makadam 16/32.

BETECKNINGAR

Planbestämmelser
Användningsgräns

BostadsändamålBFII n

Mark som icke får bebyggas

Mark för byggnad i särskilt fall
E E E E E E

E E E E E E

E E E E E E
Egenskapsgräns

Fastighetsbeteckning1:516

Vägkant

Ägoslagsgräns Gränspunkt

Elskåpj

LövträdG

Elstolpe

BelysningA
HöjdkurvaHäck

Staket

Stenmur

Stödmur Traktgräns

Fastighetsgräns

Vattenledning

Spillvattenledn.

Dränledning

Dagvattenledn.

Förbindelspunkt VAF

Fastigheten ingår i Assmundtorp GA:2 Härryda och Kopparbo GA:2 Härryda
Fastigheten är belastad av ledningsrätt för vatten och avlopp och ledningsrätt för starkström.
Fastigheten är belastad av avtalsservitut för Vatten- och avloppsledning och avtalsservitut för
kraftledning. Inte alla gränspunkter återfunna, gränser delvis lägesbestämda

Osäkert

Osäkert Osäkert

Osäkert

20

Ritning paviljongNybyggnadskarta
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Göteborg

Kommunen har en mycket stark positiv befolkningsutveckling som 
de senaste åren bara har fortsatt att öka. Kommunen förväntas 
växa ytterligare och befolkningsmängden spås att år 2025 uppgå 
till ca 640 000.
Förutom en fantastisk skärgård så utgörs stora delar av Göte-
borg av grönområden. Rekreations- och naturområden så som 
Slottsskogen avslutar innerstaden i väster och i Öster avgränsas 
Göteborg till angränsande kommuner genom Delsjöområdets 
naturreservat. I stadskärnan finns flera parker att tillgå såsom 
Hagaparken, Kungsparken och Trädgårdsföreningen. 
I Göteborg bedrivs omfattande handel både i de centrala delarna 
och i kringliggande handelsområden. I centrala Göteborg finns 
Nordstan som är det köpcentrum som toppar listan bland de 
största köpcentrumen i landet. 
Göteborg är idag en av de få städerna som fortfarande har kvar 
sina spårvagnar. Dessa spårvägar utför stommen i Göteborgs 
kollektivtrafik och täcker stora delarna av tätorterna. Förutom 
spårvägarna så finns det också pendeltågslinjer, tåglinjer och 
bussar. Att ta sig till Stockholm går fort, med snabbtåget tar det 
endast tre timmar.

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
I Göteborg så samlas några av Skandinaviens största industrikon-
cerner som Volvo och SKF. Andra välkända teknikföretag som 
Esab och Hasselblad har sitt ursprung och sina huvudkontor här. 
Idag är det inte industrierna som står för Göteborgs tillväxt i sam-
ma takt som förut, sen år 2007 och framåt så ökade sysselsättnin-
gen som mest inom tjänstesektorn och 3 100 nya arbetsställen 
registrerades i staden. Det är branscherna företagstjänster samt 
finansiell verksamhet som ökar mest. 
Från Landvetter flygplats, lokaliserat strax utanför Göteborg, nås 
ca 90 destinationer och har ca 7 milj passagerare årligen. Flygplat-
sen sysselsätter ca 4 000 personer. 
Med det fördelaktiga läget på västkusten har Göteborg Skandi-
naviens största hamn och det är via den stora delar av Sveriges 
import och export sker. Årligen hanteras 41 miljoner ton gods och 
sysselsätter ca 22 000 personer.  
Inom turismnäringen ser man en snabb ökning som varje år drar 
in mer en 21 miljarder kronor. Det kanske inte är så konstigt då 
Göteborg kallas ”Lilla London” och erbjuder festivaler som Way 
Out West, Göteborgs filmfestival och Kulturkalaset samtidigt som 
de stora arenorna drar världsartister och stora idrottsevenemang. 
Utöver detta få finns Nordens största nöjespark beläget i centrala 
Göteborg med drygt 3 milj besökare årligen. Parken byggs nu ut och 
kompletteras med bla en vattenpark. 

UTVECKLINGSPLANER
Den stora befolkningstillväxten ställer höga krav på bostads-
marknaden i regionen. Göteborg har inlett sitt största utveck-
lingssprång i modern historia och bygger nu för att komma ikapp 
bostadsbristen och gör därmed plats för 150 000 nya götebor-
gare. En av strategierna är att fokusera på mellanstaden, det 
sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs innerstad 
som har god kollektivtrafik och där många av stadens invånare 
bor idag. En hållbar stadsutveckling för Göteborg innebär att fler 
ska kunna gå och cykla i sin vardag. Därför finns det också en plan 
för att bygga staden tätare. 
Den ökade efterfrågan på bostäder har avspeglat sig i prisutveck-
ling på bostadsmarknaden i Göteborg, och sedan början av 2012 
har bostadsrättspriserna i Göteborg ökat med omkring 80 %. 

Härryda 

Härryda kommun är en kommun i Västra Götalands län, i före 
detta Göteborgs och Bohus län med centralort Mölnlycke som 
är tio minuters bilfärd och 15 minuters bussfärd från centrala 
Göteborg. Kommunen är belägen i de västra delarna av landskapet 
Västergötland och ingår i Storgöteborg. Kommunen har en total 
befolkning om ca 39 000 invånare.
I Härryda kommun finns Göteborg Landvetter Airport och genom 
kommunen sträcker sig riksväg 40. En ny järnväg kommer att 
byggas mellan Mölnlycke och Rävlanda/ Bollebygd via flygplatsen. 
Flygplatsen och den nya järnvägen är viktiga delar av den regionala 
infrastrukturen och den framtida utvecklingen.
Härryda kommun består av orterna Mölnlycke, Landvetter, Här-
ryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Landvetter flygplats ligger 
mitt i kommunen.
Landvetter är näst störst tätort i Härryda kommun och ligger ca 
15 km öster om Göteborg. Med närheten till Göteborg och den 
internationella flygplatsen är Landvetter ett av de viktigaste och 
mest expanderande bostadsort i Härryda kommun.

Landvetter södra som är ett av de största och viktigaste utbyg-
gnadsområdena i Kommunen. Målet är en ny hållbar stad för 
minst 25 000 invånare. Planeringen av området Landvetter södra 
bedrevs till att börja med som en fördjupad översiktsplan för att 
sedan ingå i det pågående arbetet med en ny översiktsplan för 
hela Härryda kommun. Det kommunala bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB har uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra 
området. I planen ingår ny infrastruktur och bebyggelse som ska 
inkludera bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden 
och innovativa transportlösningar.

Göteborg är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens 
femte största med 592 042 invånare i tätorten och 1 040 000 invånare 
i Storgöteborg. Samhället ligger på västkusten vid Göta Älvs mynning. 
1621 anlades Göteborg på initiativ av Gustav II Adolf vilket innebär att 

Göteborg 2021 har 400-årsjubileum. 
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Vi erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och 
förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och exper-
tis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får 
ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av de-
dikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan 
starten 2006 genomfört över 1000 företags- och fastighetstransaktion-
er. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighets-
marknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Vi är kommersiella 
fastigheter


