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FÖRORD & VILLKOR
Lonnhyttan Stadshuset KB, 916639-8538 (”Bolaget”), 
är lagfaren ägare till Kalskoga Stadshuset 3 ("Fast-
igheten"). Lonnhyttan Service AB, 559026-8131 och 
Lonnhyttan Fastighetsutveckling AB, 556711-1348 
("Säljarna") äger tillsammans samtliga andelar i Bola-
get. Säljarna har för avsikt att avyttra Fastigheten, i 
första hand genom en överlåtelse av samtliga andelar i 
Bolaget, i andra hand genom en överlåtelse av Fastig-
heten direkt. (Se Transaktionsstruktur på sid 12)

Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och an-
svarig transaktionsrådgivare uppdraget att förmedla 
Fastigheten. Denna presentation har sammanställts 
av Kommersiella Fastigheter och skall tjäna som un-
derlag 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/Bolaget. Intressenter 
inbjuds härmed att mot denna bakgrund lämna indi-
kativa bud för förvärv av Fastigheten. Indikativa bud 
skall avse underliggande fastighetsvärde 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 kon-
taktperson nedan. De indikativa buden kommer se-
dan att ligga till grund för slutförhandlingar med den 
eller de budgivare som lämnar det för Säljaren mest 
fördelaktiga budet. Budgivare kommer i samband 
med slutförhandling att få ta del av mer detaljerad 
information om Fastigheten.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Försäljningsprocessen avser genomföras enligt följan-
de:
• 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 rådgi-

vare har ej granskat erhållen information och kan därför 
ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Infor-
mationen 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 försälj-
ningsprocessen angående försäljningen av Fastigheten. 
Ägaren förbehåller sig även fri prövningsrätt. 
Innehållet i presentationen är strikt konfidentiellt och 
får endast användas i enlighet med gjord överenskom-
melse med Kommersiella Fastigheter. Varje form av 
mångfaldigande av innehållet i denna presentation, helt 
eller delvis, utan medgivande av Kommersiella Fastig-
heter är ej tillåtet.

INDIKATIVT BUD
Indikativa bud lämnas snarast via e-post till: 
bengt-ake@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 

Intressenter förutsätts vara juridisk person inkluderande 
enskild firma. Intressenter accepterar genom avgivan-
de 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 köparens externa rådgivare, som 
uppkommit i samband med utvärderingen av Fastighe-
ten, vid förhandlingar 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 äga-
ren eller hyresgäster får inte kontaktas utan medgiv-
ande från Kommersiella Fastigheter.
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Sammanfattning
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4 934
Hyresintäkter, tkr
(exkl vakanshyra)

95%
Uthyrningsgrad

3 324
Driftnetto, tkr 
(exkl vakanshyra)

4 549
Total lokalarea, m2

Snitthyra/m2

1 085
Taxeringsvärde, msek

26,4 

Centrumfastighet vid 
Alfred Nobels Torg

Byggnaden som idag förknippas med Hotell Alfred Nobel norr om torget, in-
rymde fram till 1986 både kommunens administrativa delar och hotell. Nu-
mera inryms hotell, restaurang och kommunfullmäktiges sammanträdessal 
i lokalerna. Fastigheten invigdes nyårsnatten 1939 i samband med att Karl-
skoga blev stad. Fastigheten har en total markyta om 3 560 m2 och en total 
uthyrningsbar yta om 4 549 m2. Byggnaden är i tre plan med fasad i tegel 
och puts och byggd som ett helt kvarter med en atriumgård.  
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Investerings-
aspekter

Stabila hyresgäster

Väl underhållet

Utvecklings-
möjligheter

01

02

03

Största hyresgäst är Hotel Alfred 
Nobel. 

Byggnaden är gott skick och har 
löpande underhållits. 

Pågående hyresförhandling med 
hotelloperatören avseende vakant 
yta om 213 m2. 

Centralt läge

Kulturhistoriskt 
värdefull byggnad

04

05

Mitt på torget i en "kanonstad".

Byggnaden har byggnadsminnes-
förklarats.
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Lonnhyttan Service AB (Komplementär)

Karlskoga 
Stadshuset 3

Transaktions-
struktur

Lonnhyttan Stadshuset KB

01

02

03

Intresseanmälan till transak-
tionsrådgivare. Inbjudan för 
indikativt bud.

Visning efter överenskom-
melse med rådgivare. 
Slutförhandling.

Utkast till köpehandling.
Due Dilligence (besiktning av 
fastigheten och bolaget).

Säljaren önskar genomföra
transaktionen genom överlåtelse
av samtliga andelar i komman-
ditbolaget på följande sätt:

04
Avtal. Tillträde efter överens-
kommelse.

Lonnhyttan Fastighetsutveckling AB (Kommanditdelägare) 
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INTÄKTER
Hyresintäkter inkl index*
Vidaredebiterade driftkostnader
Hyrestillägg renovering
Hyrestillägg belysning
Utdebiterad fastighetsskatt
Summa

Vakanshyra (213 m2)
 

DRIFTNETTO 2022

Driftnetto, exklusive vakanshyra

Driftnetto, inklusive vakanshyra

KOSTNADER
Driftskostnader (vidaredebiteras)
Övrig drift
Underhåll & reparationer**
Fastighetsskatt
Summa

 

             880 739 kr 
 130 145 kr 

 392 823 kr 
 206 000 kr 
 1 609 707 kr 

                  203 kr 
 30 kr 
 91 kr 
 48 kr 

 371 kr 

  3 363 702 kr 
880 739 kr 
465 468 kr 
 18 000 kr 

 206 000 kr 
 4 933 909 kr 

300 000 kr

 3 324 202 kr 

3 624 202 kr 

kr/m2***
 

 776 kr 
203 kr 
107 kr 

 4 kr 
 48 kr 

 1 138 kr 

1 408 kr

* Bashyra plus indextillägg 2022.
**Periodiskt underhåll 363 920 kr, enligt schablon. Reparationer och löpande underhåll uppgår till 28 903 kr.  
***Beloppen är baserade på uthyrd area, 4 336 m2. Driftnetto beräknat på totala arean, 4 549 m2.

 731 kr 

 797 kr 

Hyresgäst
N Statts Hotell i Karlskoga AB
Karlskoga Kommun
N Statts Hotell i 
Karlskoga AB
Vakant4)

Summa

Bashyra
 1 788 000 kr

301 128 kr
1 140 000 kr

300 000 kr
3 529 128 kr

Yta

3 074
275
987

213
4 549

Kr/m2

582
1095
1155

1 408

Typ

Hotell
Lokaler

Restaurang

Övrigt

Basindex1)

Okt 2019
Okt 2018
Okt 2019

Avtal from

2019-07-01
2019-01-01
2020-08-01

Avtal tom

2029-06-30
2028-12-31
2030-07-31

Uppsägning

9 mån
9 mån
9 mån

Förlängning

5 år
5 år
3 år

1) Basindex avser 100% av bashyran.
2) Tillägg 1 avser renovering. Tillägget för N Stads Hotell tom 2029-06-30 och Karlskoga Kommun tom 2028-12-31. 
3) Tillägg 2 avser belysning.
4) Förhandlingar med hyresgäst pågår. 
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Ekonomi Hyresgäst-
förteckning

Hyresgäst
N Statts Hotell i Karlskoga AB
Karlskoga Kommun
N Statts Hotell i Karlskoga AB
Vakant

Tillägg 12)

360 000 kr
105 468 kr

0 kr

465 468 kr

F-skatt
123 600 kr

12 360 kr
70 040 kr

206 000 kr

Tillägg 23)

18 000 kr

18 000 kr

AVTALSLÄNGDER

Totala 
hyresvärdet
2 232 988 kr

438 900 kr
1 175 282 kr

300 000 kr
4 147 170 kr

Andel

67,58%
6,05%

21,70%
4,68%

100,00%

Typ

Hotell
Lokaler

Restaurang
Övrigt

Indextillägg
84 988 kr
14 304 kr
35 282 kr

134 574 kr
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Typkod
Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Taxeringsår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 
Lagfaren ägare
Antal inteckningar
Totalt belopp
Planer och bestämmelser

Rättigheter/Belastningar

325 Hyreshusenhet, lokaler
Torget 1
691 31
Karlskoga
3 560 m2

1939 enligt taxering
2022
20 000 000 kr
6 400 000 kr
26 400 000 kr
Lonnhyttan Stadshuset Kommanditbolag
3 st  
28 500 000 kr
Detaljplan ALFRED NOBELS TORG Akt 1883-P17/23
Stadsplan KV PÅFÅGELN OCH KV STADSHUSE Akt 1883K-4384
Detaljplan PÅFÅGELN M FL Akt 1883-P94/1
Detaljplan TORGET Akt 1883-P96/3
Rättighet: Avtalsservitut 18-IM3-90/6383.1
Last: Avtalsservitut18-IM3-90/6387.1
Avtalsservitut18-IM3-90/6386.1
Avtalsservitut18-IM3-90/6384.1

Fastighetsdata
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TEKNISK INFO
Byggår
Uppvärmning 
Försäkringsbolag
Stomme
Fasad
Fönster
Takbeklädnad
Ventilation

1939
Fjärrvärme
Dina Försäkringar
Murad Tegel
Tegel och puts
2- och 3-glas
Kopparplåt och rostfritt
Mekanisk till- och frånluft

till 1940. Denna byggnadsstil och kulturmiljö utgör 
en intressant och vacker helhet som dominerar 
hela Karlskoga. En byggnadsminnesförklaring syftar 
till att skydda, vårda och utveckla kulturhistoriska 

värden men utesluter inte framtida förändringar 
av byggnadsminnet. Vid framtagande av denna de-
taljplan har kommande byggnadsminnesförklaring 
beaktats.

TORGET 
Torget utgörs idag av en stor hårdgjord yta med ett 
flertal träd planterade i viss symmetri. Den norra 
delen av torget utgörs av parkeringsplatser och håll-
plats för stads- och regionbussar. Torgytan delas av 
en cykelbana som löper längs torgets sydvästra del 
vidare mot nordost till Urbrinken. Ett flertal träd 
och bänkar är placerade på torget i en viss sym-
metri. På sommaren är uteserveringarna placerade 
i anslutning till restaurangerna vid torgets västra 
kant. Centralt på torget finns skulpturen ”Glädjen” 
och på torgets sydvästra del finns skulpturen ”Mor-
gon”. Cykelstället på torgets östra del inramas av ett 
dekorativt staket, samma inramning finns vid sitt-
platsen mot Ekmansbacken. Mot Ekmansbacken 
på torgets södra del är marken en meter lägre vilket 
skapar en viss höjdskilland. Den del av torget anslut-
er i samma markhöjd till torget.

BEBYGGELSE 
Bebyggelsen runt torget uppkom i samband med 
stadsbildningen 1940 och det dåvarande Stadshu-

set, Hotell Alfred Nobel, invigdes nyårsnatten mellan 1939 
och 1940. Dessförinnan var stora delar obebyggd odlings- 
och betesmark. Bebyggelsen på torgets västra och östra 
sida utgörs av enhetlig och omsorgsfullt utformad bebyg-
gelse från 1944-1962. Byggnaden söder om torget, Kulan (ti-
digare kallat K-center) tillkom under 1970-talet. 

Detaljplanen anger:
C- kvartersmark Centrum. 
q1 - Byggnadens exteriör och interiör får inte förvanskas. Vid 
underhåll ska utförande beträffande material, utseende, 
kvalitet väljas i överrensstämmelse med orginalutförandet. 
Vård och underhållsarbete skall utföras på ett sådant sätt 
att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
r1 - Byggnaden får inte rivas.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastigheten invigdes nyårsnatten 1939 i samband 
med att Karlskoga blev stad och är mycket cen-
tralt belägen i hjärtat av Karlskoga. Arkitekt Sune 
Lindström hade fått i uppdrag att rita Karlskoga 
stadshus och stadshotell. Byggnaden skulle bli den 
nya stadens mittpunkt, politiskt och kulturellt. Byg-
gnadens arkitektur och tillhörande detaljer är häm-
tade från regionen och visar att den tillkom vid en 
brytningstid inom svensk byggnadskonst, vilket gör 
den mycket intressant för sin tid och kulturhistorisk 
värdefull. Byggnaden är trots en del förändringar ge-
nom åren välbevarad och ett utmärkt exempel på 
svensk modernism med traditionella och regionala 
inslag.

Omgivningen utgörs av bostäder och centrumbe-
byggelse med offentliga och kommersiella lokaler.
Fastigheten inrymde fram till 1986 både kommu-
nens administrativa delar och hotell. Numera inryms 
hotell, restaurang samt kommunfullmäktigesal. Fas-
tigheten har en total markyta om 3 560 m2 och en 
total uthyrningsbar yta om 4 549 m2.  

Största hyresgäst är N Stads Hotel i Karlskoga (Ho-
tel Alfred Nobel) med 72 rum, konferensutrymmen, 
spaavdelning, gym, biljardrum, reception/hotellfoajé. 
på en yta om 3 074 m2. Gällande avtal löper til 2029. 
Karlskoga har en stor andel högteknologisk industri 
som genererar många hotellgäster.

Hyresgästerna står för sina egna kostnader
avseende uppvärmning, el, vatten, trappstädning,
sophämtning, inre underhåll samt fastighetsskatt. 

Stadshuset 3
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Byggnaden har källare, tre plan samt en liten påbyg-
gnad på norra längans tak. Byggnaden har en rektan-
gulär form som rymmer en inre gård. Entréplan är ljus 
och luftig med en generös takhöjd. 

DETALJPLAN
BAKGRUND 
Dialogen om Alfred Nobels torg började 2012 då 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att en 
medborgardialog om gestaltningen av Alfred No-
bles torg skulle genomföras. Planprogrammet an-
togs av kommunfullmäktige den 20 december 2016. 

LÄGE 
Planområdet är centralt beläget i Karlskogas cen-
trum och utgörs i huvudsak av den kommunägda 
marken som idag förknippas med Torget, Alfred 
Nobels torg. 
Planprogram - Riktlinjer för Alfred Nobels torg i 
Karlskoga stad och Förslag till utformning av Alfred 
Nobels torg. Planprogrammet och utformnings-
förslaget anger riktlinjer för Alfred Nobels torg och 
ligger till grund för den fortsatta planeringen. 

KULTURMILJÖ OCH BYGGNADSMINNEN 
Länsstyrelsen Örebro beslutade den 2 maj 2017 att 
byggnadsminnesförklara Karlskoga stadshus, fas-
tigheten Stadshuset 3 med tillhörande ventilation-
sanläggning vid östra fasaden 1. Bebyggelsen runt 
torget är ett tydligt uttryck för den regionalt fär-
gade modernism/funktionalism som präglade den 
tid då Karlskoga blev stad, nyårsnatten mellan 1939 
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Karlskoga

Genom Karlskoga går E18, som har två filer i varje riktning. 
Det finns busslinjer till de flesta orter omkring Karlsko-
ga. Länstrafiken Örebro kör lokaltrafiken i staden. Det finns 
även en liten kommunal flygplats i Karlskoga, Karlskoga 
flygplats, cirka 3 km nordväst om Karlskoga tätort. 

Karlskogas historia präglas av två historiska storheter, 
Hertig Karl, senare kung Karl den IX och uppfinnaren 
Alfred Nobel. Alfred Nobel som under åren 1894 till 1896 
bodde på Björkborns herrgård och var ägare till dåvaran-
de företaget Bofors. Sedan 2000 är företagets tidigare 
verksamhet delad mellan Saab Dynamics (robotar och lätta 
understödsvapen), som ägs av den svenska försvarskoncer-
nen SAAB-gruppen, och BAE Systems Bofors AB (eldrörs-
system och mellankaliber-/ tung ammunition), som ingår i 
den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc.  

Kommunen har en positiv befolkningsutveckling som de 
senaste åren bara har fortsatt att öka. 2022 låg befolk-
ningssiffran på strax över 30 500. Karlskoga förväntas växa 
ytterligare och befolkningsmängden spås att år 2025 uppgå 
till ca 32 000 invånare. 

Stora delar av Karlskogas Kommun utgörs av grönområden. 
Här finns bland annat sex stycken kommunala naturreser-
vat fem grönområden som har status som kulturpark. De 
har samtliga sin historiska anknytning till Alfred Nobel och 
till stadens framväxt. Bland annat Björkborns herrgård som 
var Alfred Nobels sista hem i Sverige, men också Tingshus-
parken och Ekmansdalen som ligger i centrala delen av Karl-
skoga.  Det finns dessutom en stor variation av vattenom-
råde - Ädelvatten och naturvatten, större och mindre sjöar, 
skogstjärnar, älvar och bäckar som lockar att fiska året om 
från land, båt eller is. 

I Karlskoga finns dett ett gott utbud av restauranger 
och aktiviteter som till exempel det omåttligt populära 
äventyrshuset Boda Borg samt många andra platser där 
den värmländska naturen möter nöjen och roliga aktivite-
ter. Som på strandområdet Näset, till exempel. Här finns 
badplats, lättillgängliga promenadstråk, bangolf, badhus, 
restauranger, hotell, café och en skateboardpark.  

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV 
I Karlskoga kommun finns ett dynamiskt och framtidsin-
riktat näringsliv med goda möjligheter till nyetableringar. 
Handel och service växer i Karlskoga. Det lokala företagskli-
matet rankas som nummer 83 av 290 i Sverige år 2021. Den 
största privata arbetsgivaren är Saab Dynamics Aktiebolag  

Det är Karlskoga kommun som tillsammans med intres-

seorganisationerna Möckelnföretagarna, Företagarna och 
Centrumbolaget bildat Karlskoga Näringsliv & Turism AB. 
Bolaget finns till för att stimulera näringslivet, ge råd och 
service, stärka och öka tillväxt och nyetableringar inom alla 
kategorier och stötta befintliga företag i deras utveckling. 

Karlskoga är ett starkt tillverkningstekniskt centrum i Sve-
rige. Men här finns också företag inom elektronik, försvars-
materiel, tjänsteföretag, metallbearbetning, finmekanik, 
läkemedelsråvaror, kemiproduktion, trä och sågverksindu-
stri. Från Karlskoga är det bara några timmars resväg till 
Norge, västkusten, fjällvärlden och Stockholm, vilket bidrar 
till att många branscher etablerat sig här. 

Några av de mest kända företagen i Karlskoga är: Recip-
harm, BAE Systems Bofors, Cambrex, Bharat Forge Kilsta 
AB, Moelven-Valåsens sågverk, Nobel Biocare, SAAB Bofors 
Dynamics, Transcom och WVR International. 

Karlskoga Science Park är en arena för innovationer, en-
treprenörskap och tillväxt, framförallt inom profilområdet 
energetiska material. Här samverkar näringsliv, akademi och 
samhälle i olika projekt, nätverk och aktiviteter. Karlskoga 
Science Park finns i en kreativ och universitetsnära miljö 
på Campus Alfred Nobel som i sin tur är en del av Örebro 
universitet som etablerades år 2003 i Karlskoga vid Alfred 
Nobel Science Park. 

UTVECKLINGSPLANER  
Under de senaste 10 åren har efterfrågan på ”attraktivt 
boende” med tydlig karaktär ökat. Nyproduktionen har 
inriktats på exklusivt och kvalitativt bostadsbyggande för 
köpstarka grupper, sjö nära, och centrala bostäder. Därför 
satsar Karlskoga Kommun starkt på att skapa nya attrak-
tiva bostadsområde bebyggda radhus och flerbostadshus. 
Just nu pågår ett antal projekt där nya, moderna bostäder 
tar form.    

Kommunen utvecklar och moderniserar också den centrala 
delen av staden. För att göra centrum till en modern och 
komplett stadskärna har företaget Point Properties tagit 
fram en plan på hur k-center kan göras om och modernise-
ras. Planen gör centrum till en levande stadsdel med galleria 
Kulan som grund, bibliotek, kontor, utbildning, boende och 
handel – där människor kan mötas, umgås och leva. Under 
2022 ska Karlskoga busstation fräschas upp och öppnas 
upp för att vara en välkomnande och inbjudande plats att 
vara på. Den ska få en ordentlig uppfräschning både invän-
digt och utvändigt. Dessutom har Nobelstadion renoverats 
i olika omgångar med start 2021, för att bland annat skapa 
en mer tillgänglig och energieffektiv idrottsanläggning. 

Karlskoga är en tätort i östra Värmland och centralort i Karlskoga kom-
mun i Örebro län och är landskapet Värmlands och Örebro läns näst största 

tätort. Karlskoga ligger vid Möckelns norra strand. 
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Ett samarbete med oss på Kommersiella 
Fastigheter bygger på kvalitet, förtroende och 
samarbete. Vi agerar övergripande projektledare 
och hjälper er igenom hela transaktionsproces-
sen. 
 
Vi erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning 
inom försäljning- och förvärv av fastigheter 
och fastighetsportföljer inom alla kommersiella 
fastighetssegment. Vi ingår i en rikstäcka-
nde organisation som består av lokala team 
med experter över hela Sverige. Med god lokal 
förankring och marknadskännedom kan vi 
hantera sälj- och köpuppdrag över hela Sverige. 
Kommersiella Fastigheter grundades 2006 med 
en stark koppling till en av Sveriges största 
banker och vi har sedan starten genomfört över 
2 000 företags- och fastighetstransaktioner.

Vi har nära kontakt med över 1000 investerare, 
som löpande gör nya fastighetsförvärv. Vi 
knyter ständigt nya kontakter med investerare i 
Sverige och utomlands, dels via kundbesök och 
dels vi utlandsetableringar, mässor, seminarier 
och egna arrangemang. 
 
Vi bistår våra kunder längs hela transaktion-
sprocessen. Med lång erfarenhet och god kän-
nedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är 
vi er självklara partner för en lyckad fastighets-
affär.

Vi är Kommersiella 
Fastigheter
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031-757 10 90 
info@kommersiellafastigheter.se
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