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FÖRORD & VILLKOR
Säljaren har för avsikt att avyttra Fastigheten BODEN 
TORPGÄRDAN 9:5 (”Fastigheten”), alternativt samt-
liga aktier/andelar i det bolag som vid överlåtelsen är 
civilrättslig och/eller lagfaren ägare till Fastigheten.

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 Fastighe-
tenför 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 var och en av Fastigheten. 
Indikativa bud skall avse underliggande fastighets-
värde/-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 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 
rådgivare har ej granskat erhållen information och kan 
därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullstän-
dighet. Informationen 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 Fastigheterna. In-
tressenter 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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2 770
TOTALA HYRES-
INTÄKTER, TKR

93%
UTHYRNINGSGRAD

2 108
DRIFTNETTO, TKR

4 182,5
LOA, M2 SNITTHYRA PER M2

499
TAX. VÄRDE, TKR

8 161
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Investerings-
aspekter

Stabila hyresgäster

Väl underhållet

Utvecklings-
möjligheter

01

02

03

Största hyresgäster är Postnord, 
Samhall och Studiefrämjandet. 

Fönster, tak och ventilation har 
underhållits/bytts de senaste åren. 

Tomt om 23 600 m2 möjliggör be-
tydande utökning av lokalarean. 

Stor efterfrågan 

Expansiv kommun 

04

05

Stor efterfrågan på lokaler för lager 
och industri. 

Kommunen har ett gott närings-
livsklimat vilket skapar många 
nyetableringar och arbetstillfällen. 
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Fastighetsbeteckning  Kommun     Byggår                      
Torpgärdan 9:5   Boden     1975                       
 
Adresser    Total tomtareal   Upplåtelseform              
Industrivägen 7   23 643 m2    Friköpt        
   
Summa taxeringsvärde  Total ythyrningsbar area  Typkod           
8 161 000 kr    4 182,5 m2    426 Industrienhet, 
          annan tillverkningsindustri

Totala hyresintäkter   Beräknat driftnetto   
2 769 870 kr    2 107 760 kr
           

Säljaren

Boden
Torpgärdan 9:5
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INTÄKTER
Hyresintäkter*
Hyrestillägg
Utdebiterad fastighetsskatt
Summa
 

DRIFTNETTO 2023

Driftnetto

KOSTNADER 2021
Värme
Vatten och avlopp
El**
Snöröjning, sandning och sopning
Övriga driftkostnader
Periodiskt underhåll***
Försäkring
Fastighetsskatt
Summa

 

            176 052 kr
               32 641 kr

            130 000 kr
               41 460 kr

               29 000 kr
            163 320 kr

               48 832 kr
               40 805 kr

            662 110 kr

                 43 kr
                   8 kr
                 32 kr
                 10 kr
                   7 kr

                 40 kr
                 12 kr
                 10 kr
               162 kr

2 087 742 
         649 450 kr

               32 678 kr
2 769 870 kr

 2 107 760 kr

kr/m2

 
               499 kr
                 155 kr
                   8 kr

               662 kr

*     Totala hyresintäkter from 2023-03-01.
**   Bedömd kostnad då bundet elavtal ingåtts. 
*** Schablon bedömd av Kommersiella Fastigheter.

516 kr

Hyresgäst

GRK Rail AB
Samhall AB 1)

Studiefrämjandet Norrbotten
Träningskompaniet i Boden AB1)

VTA Entreprenad Sverige AB
PostNord1)

Samhall AB, kallförråd 4)

Vakant
Vakant
Postnord
Postnord
Summa

Bashyra
 ink index

151 800 kr 
510 967 kr 

501 500 kr
253 935 kr
129 210 kr

540 330 kr

2 087 742 kr

Yta

220
710

850
513
219
621

260
400
95,5

74
220

4182,5

Kr/m2

690
721

590
495
590
870

Typ

Lager
Kontor

Kontor, skola
Gym

Lager
Kontor

Kallförråd
Kallförråd
Kallförråd

Skyddsrum 5) 
Gemensamt utrymme 

Basindex
Okt 2021
Okt 2020
Okt 2021
-
Okt 2022
Okt 2022

Avtal from

2021-11-01
2022-07-01
2021-01-01
2020-04-01
2022-10-01
2023-03-01

Avtal tom

2024-10-31
Tills vidare

2023-12-31
2025-04-01
2025-09-30
2028-02-28

Uppsägning

1 mån
3 mån
9 mån
9 mån

9 mån

Förlängning

1 år
1 år

1 år

1) I kontraktet ingår en gemensam yta om 220 m2 bestående av kök, konferens- och omklädningsrum.
2) Prel. debitering för värme, vatten och el, 175 SEK/m2/år
3) Tillägg 1 - prel. debitering 5000 kr/månad för tvättstuga. Tillägg 2 - utökad hyra med 204 000 kr/år.
4) Disponeras hyresfritt.
5) Yta ingår i befintligt hyresavtal.

 

Totala hyres- 
intäkter

448 758
297 002
379 622
304 233
624 652
625 874
286 246
317 720
750 049
342 695
220 847
289 739
304 288
293 106
665 205
444 342
311 475
263 030
708 071

66 607
1 509 838
9 453 398
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Ekonomi
Hyresgäst-
förteckning

Index % 

100
100
100

-
100
100

Hyresgäst

GRK Rail AB
Samhall AB 6)

Studiefrämjandet Norrbotten
Träningskompaniet i Boden AB
VTA Entreprenad Sverige AB
Postnord

Tillägg 1
38 500 kr 2)

60 000 kr 3)

148 750 kr 2)

89 775 kr 2)

38 325 kr 2)

70 100 kr 2)

445 450 kr

F-skatt
0 kr

7 344 kr
8 161 kr

3 832 kr
2 768 kr

10 573 kr

32 678 kr

Tillägg 2

204 000 kr3)

204 000 kr

6) Ursprungsavtal gällde från 2019-16-18 tom 2022-07-01. Tilläggsavtal tecknades med start 2022-
07-01 och gäller tills vidare med 3 mån uppsägning.
 

AVTALSLÄNGDER
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FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastigheten bebyggdes 1975. Tidigare ägare är Sam-
hall som fortfarande är hyresgäster. Fastigheten är 
så gott som fullt uthyrd sånär som på två förråd. 
Förutom Samhall så är Studiefrämjandet, Tränings-
kompaniet, Postnord, VTA Entreprenad och GRK Rail 
hyresgäster. 

Större underhållsarbeten som fönster, tak och venti-
lation har utförts de senaste åren. 

I det vakanta kallförrådet om 400 m2 finns det of-
fert på att sätta in tre portar vilket möjliggör, tre 
mindre verksamhetslokaler. Säljaren bedömer hyran 
till 120 000 kr + fastigheskatt efter ombyggnation, 
vilket motsvarar 300 kr/m2. Samma hyresnivå 
bedöms som rimligt även för det mindre vakanta 
förrådet. 

Samhall har ett förråd (13x20 meter) hyresfritt i 
nuläget. Bedömd marknadshyra för detta är 78 000 
kr + fastighetsskatt, vilket motsvarar 300 kr/m2.

MÖJLIG BYGGRÄTT
Gällande detaljplan anger "J" -industriändamål. Byg-
gnadshöjd 7,5 meter. Det finns ingen begränsning 
i bebyggelsegraden förutom prickad mark utmed 
tomtgräns.  

TEKNISK BESKRIVNING
Byggår
Uppvärmning 
Stomme
Fasad
Fönster
Takbeklädnad

Ventilation

Gård

OVK

1975 - 80
Fjärrvärme 
Betong
Sten och plåt
3-glas, bytta de senaste åren
Papptak. Halva taket är bytt 
för några år sen.
Från- och tillluft med återvin-
ning, nyligen underhållet, bytt 
och servat. 
Asfalterad och grusade ytor, 
mest grus. 
Godkänt 

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

Rättigheter/Belastningar

426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri
Industrivägen 7
961 68
Boden
23 643 m2

1975 enligt taxering
2019
5 324 000 kr
2 837 000 kr
8 161 000 kr
Hans Elis Persson
8 st  
6 250 000 kr
Stadsplan TORPGÄRDANS INDUSTRIOMRÅDE
Akt 25-P76/79
Beslut 1978-05-25
Senaste ändring 2021-10-20
-

Torpgärdan 9:5Torpgärdan 9:5
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Boden

När Överluleås kyrka började byggas 1827 blev det en 
naturlig flytt av centrum till Bodträsket från Heden. Vi 
kyrkan etablerades en kyrkby och med det användes 
Överluleå synonymt med Boden. 

Sedan slutet av 1800-talet är staden den viktigaste 
knutpunkten för järnvägen i landets nordligaste delar. 
Järnmalm från brytningarna i Kiruna och Malmberget 
transporteras genom Boden, där den antingen fraktas till 
stålverket i Luleå eller lastas i fartyg för vidare transport. 
Även Haparandabanan utgår från Boden. Stambanan 
genom övre Norrland till Bräcke förbinder orten med de 
södra landsdelarna. 

NÄRINGSLIV
För ett antal år sedan identifierades fem näringslivsområ-
den som bedömdes ha extra hög tillväxtpotential i Boden. 
Det handlar om elintensiva näringar, återvinnings- och 
miljöteknik (cleantech), kulturella och kreativa näringar, 
hästnäring samt besöksnäring och handel. Att utveckla 
dessa områden har varit huvudfokus för Boden kommuns 
näringslivsutvecklare. 

I februari 2021 meddelade H2 Green Steel att man plane-
rar att bygga en industripark för storskalig produktion av 

fossilfritt stål med hjälp av vätgasbaserad grön energi i 
Boden. Etableringen i Svartbyn Industrial Park gör Boden 
till en aktiv  part i en av de största satsningarna i och 
industriella omställningarna Sveriges historia. 

I den senaste undersökningen som Svenskt Näringsliv 
har gjort gällande företagsklimatet i olika kommuner får 
Boden utmärkt omdöme. I och med att värnplikt införs på 
nytt så arbetar Boden kommun tillsammans med för-
svarsmakten med att skapa bra förutsättningar för att få 
fler rekryter och soldater att komma till Boden, trivas och 
vilja stanna kvar.

ARBETSMARKNAD
Vård och omsorg är den sektor som sysselsätter flest in-
vånare i Boden, näst efter civila myndigheter och försvar. 
Boden var bas för Övre Norrlands försvar ända fram till 
1990-talet. Hela 13 % av Sveriges försvar var stationerat 
på Bodens garnison, I 19. Livet på orten präglas fortfa-
rande i hög utsträckning av garnisonen. Största privata 
arbetsgivare är Inre Kraft i Norr AB med drygt 400 
anställda. 

Kommunen har en något lägre arbetslöshet, jämfört med 
hela riket. 

Bodens kommun ligger i Norrbottens län
och kommunen har en areal om ca 4 285

kvadratkilometer. Folkmängden i kommunen
uppgår till omkring 28 160 personer (2021). 
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Ett samarbete med oss på Kommersiella Fas-
tigheter bygger på kvalitet, förtroende och sa-
marbete. Vi agerar övergripande projektledare och 
hjälper er igenom hela transaktionsprocessen. 
 
Vi erbjuder kvalificerad transaktionsråd- givning 
inom försäljning- och förvärv av fastigheter 
och fastighetsportföljer inom alla kommersiella 
fastighetssegment. Vi ingår i en rikstäckande 
organisation som består av lokala team med ex-
perter 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 kop-
pling till en av Sveriges största banker och vi har 
sedan starten genomfört över 1000 företags- och 
fastighetstransaktioner.

Vi har nära kontakt med fler än 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 transaktionspro-
cessen och har sedan starten 2006 genomfört 
över 2000 företags- och fastighets-transaktioner. 
Med lång erfarenhet och god kännedom om ak-
törerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara 
partner för en lyckad fastighetsaffär.

Vi är Kommersiella 
Fastigheter
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