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FÖRORD & VILLKOR
Göteborgs Kommun, org.nr 212000-1355 (”Sälja-
ren”) har för avsikt att avyttra Fastigheten Göteborg 
Majorna 164:5 (”Fastigheten”) genom fastighetsför-
säljning.
Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och an-
svarig transaktionsrådgivare uppdraget att förmedla 
Fastigheten. Denna presentation har sammanställts 
av Kommersiella Fastigheteroch skall tjäna som un-
derlag för vidare diskussion avseende ett eventuellt 
förvärv av Fastigheten. Materialet tillhör Säljaren 
och Kommersiella Fastigheter.
Presentationens syfte är att presentera Fastigheten 
för potentiella köpare och tjäna som underlag att 
utifrån innehållet i försäljningsprospektet lämna ett 
bud på Fastigheten. Intressenter inbjuds härmed 
att mot denna bakgrund lämna bud för förvärv av 
Fastigheten.Indikativa bud skall avse underliggande 
fastighetsvärde och med vidareförutsättningen att;

• Att fastigheten säljs med bebyggelseplikt,se 
närmare information på sida 9.

• Inga driftsavtal föreligger som skall övertas.
• Förvärvet av fastigheten sker utan övertagande 

av lån.

Bud lämnas skriftligen/via epost tillkontaktperson 
nedan. Buden kommer sedan att ligga till grund för-
slutförhandlingar med den eller de budgivare som 
lämnar det för Säljaren mest fördelaktiga budet. 

• Visning efter överenskommelse
• Bud inkommet senast 8/11 kl 12:00.
• 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 full-
ständighet. Informationen i prospektet bör kontroll-
eras i samråd med säljaren innan bindande köpe-
handling undertecknas.
Säljaren svarar endast för sådana garantier som ut-
tryckligen lämnas i den köpehandling som tecknas 
med slutgiltig köpare. I övrigt kommer Säljaren att 
friskrivas från ansvar för alla fel och brister i Fast-

igheten. Intressenter uppmärksammas och uppmanas 
att fullgöra sin undersökningsplikt.

Säljaren förbehåller sig rätten att när somhelst, utan 
förklaring, avbryta diskussioner eller ändra försälj-
ningsprocessen angående försäljningen av Fastighe-
ten. Säljaren 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 
Fastigheter
är ej tillåtet.

Bud lämnas snarast via e-post till: 
robert.treutiger@ffkf.se

Budet ska tydligt ange:
• Fastighetsvärdet utryckt som en summa i svenska 

kronor.
• Eventuell besiktning / Due Diligence.
• Finansiering.
• Önskad tillträdesdag.
• Tänkt tidsplan angående byggprocessen. 

(Bygglov, start byggnation och slutbesked).
• Andra faktorer som kan anses vara relevanta för 

säljaren.

Intressenter förutsätts vara juridisk person inklude-
rande enskild firma. Intressenter accepterar genom 
avgivande av bud att Kommersiella Fastigheters upp-
drag och dess
utförande samt avlämnade bud kan omfattas av se-
kretess och därmed inte alltid kommer att redovisas 
för
köparen, eller andra budgivare, efter avslutad affär. 
Intressenter svarar själv för samtliga egna kostna-
der, inklusive kostnader för köparens externa rådgi-
vare, som uppkommit i samband med utvärderingen 
av Fastigheten, vid förhandlingar och slutförande av 
transaktionen. Det ovan nämnda gäller även om för-
säljningsprocessen 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. 

Ansvarig Fastighetsmäklare
Robert Treutiger, MRICS
Mobil: 0702-11 51 55
E-post: robert.treutiger@ffkf.se

Assisterande Fastighetsmäklare
Niklas Wählisch
Mobil: 0761-91 95 89
E-post: niklas.wahlisch@ffkf.se

KONTAKTPERSONER
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10 msk

6 311

2 000

310

MÅLVÄRDE

TOMTAREAL, M2

MÖJLIG UTNYTTJANDEGRAD, BTA

TYPKOD

4 400
TAXERINGSVÄRDE, TKR

SAMMANFATTNING
Fastigheten Majorna 164:5 ligger i den 
vackra och kulturhistoriskt intressanta 
området Klippan som är en del av stads-
delen Majorna. Den aktuella fastigheten 
ligger högt och fint beläget med utsikt 
över hamninloppet och Göta Älv, strax 
invid Älvsborgsbron brofäste.  

Fastigheten har en markareal om 6 311
m2 och ingår i detaljplan från 2012, 
(1480K-2-5120). Detaljplanen medger 
en byggrätt för kontor, småindustri och 
kultur i tre våningsplan motsvarande 
2 000 BTA på fastigheten.

LÄGE
Den omgivande bebyggelsen består 
av kontor och verksamhetslokaler, 
småindustri och konstnärsateljéer samt 
bostäder och restauranger. Området är 
mycket populärt med goda förbindelser 
och ett citynära läge.
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FASTIGHETEN

Fastigheten Majorna 164:5 är högt belägen och 
lägsta föreskriven markhöjd är 20 meter över 
stadens nollpunkt. Högsta totalhöjd är 35 meter 
ovan stadens nollpunkt vilket medger en byggnad i 
tre plan om totalt 2 000 BTA.

Fastigheten ligger uppe på en höjd med en högsta 
nivå på +24 och består idag av en grusad samt delvis 
asfalterad yta med växtlighet i sluttningarna.
När det gäller markradon ligger större delen av 
området inom normalriskområde. Delar av Socker-
bruket är lågriskområde.

På fastigheten finns ytterligare en mindre byggrätt 
som delas med fastigheten Majorna 164:1 och 
lämpar sig för bl.a. parkering. Parkering ska i första 
hand lösas på den egna fastigheten och i antal följa 
kommunens gällande parkeringstal.

OMRÅDET

Fastigheten är beläget vid populära Klippan i Göte-
borgs hamninlopp, ca 4 kilometer väster om Göte-
borgs centrum. Området har över tid blivit mer och 
mer attraktivt för kontor- och bostadsetableringar.
En stor del av området är idag bebyggt. Invid älven 

Majorna 164:5

utgörs markytan i huvudsak av relativt plan gatumark 
samt hårdgjorda mark- och parkeringsytor. En mindre 
del av området består av gräs med buskar och mindre 
träd. Nivån på markytan varierar mellan ca +11 till +13 
med svag lutning mot Göta Älv.

Klippan har en lång historia och området är rikt på forn-
lämningar. En särskild arkeologisk utredning har genom-
förts berörande området väster om Banehagsgatan. 
Inga tidigare okända fornlämningar påträffades, Läns-
styrelsen 2011-03-07.

Plintar
Betong och stål
Papp 
Glas och betong
2-glas original
Fjärrvärme 
Kommunalt
Mekanisk
Rulltrappa

INSTALLATIONER

För nya byggnader väster om Banehagsgatan kan 
anslutning ske allmänt via VA-ledningsnät i Bane-
hagsgatan. Nya byggnader norr om Sockerbruket 
kan anslutas till internt VA-ledningssystem. An-
läggningsavgift för vatten och avlopp tas ut enligt 
gällande taxa. Avloppsnät inom kvartersmark ska 
utformas som duplikatsystem.

Dagvatten skall fördröjas i magasin och tillsam-
mans med dräneringsvatten avledas till allmän dag-
vattenledning.

Fjärrvärme finns i Banehagsliden. Befintlig trans-
formatorstation finns på parkeringsplatsen norr om 
Sockerbruket, vilken säkras i planen.

MARK OCH MILJÖ 

Ett flertal markmiljöundersökningar har genom-
förts i området under åren 2009 och 2010. Mark-
miljöprover för kontroll och de övre jordlagren på 
fastigheten Majorna 164:1 (grannfastigheten) har 
gjorts, 2010-07-16. Inget analysvärde översteg 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Om schaktningar till djupare la-
ger skall utföras ska kompletterande provtagningar 
göras innan massor transporteras från området. 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd.

GEOTEKNIK

En geoteknisk undersökning har tagits fram för 
planområdet av Sweco 2010-12-22. Utredningen 
visar att stabilitetsförhållandena inom detaljpla-
neområdet är tillfredsställande och uppfyller gäl-
lande rekommendationer enligt Skredkommisio-
nens anvisningar 3:95.

I kullen förekommer branta slänter i friktionsjord 
och fyllnadsmassor. Stabilitetsförhållandena i kul-
len och inom sockerbruket är tillfredsställande. 
Inga stabilitetsförbättrande åtgärder krävs för de-
taljplanen.  Sweco's rapport finns att tillgå. 

BEBYGGELSEPLIKT

Fastigheten kommer att säljas med bebyggelseplikt för 
förvärvaren som innebär köparen förbinder sig att dels 
tillse följande;

• Att inkomma med komplett bygglovsansökan för 
fastigheten med full utnyttjandegrad, (2 000 BTA), 
inom överenskommen tidsram från tillträdesdag.

• Att byggnation påbörjas inom inom överenskom-
men tidsram från tillträdesdagen. Det vill säga att 
arbetsområdet etablerats och inhägnats samt att 
markarbeten synligt påbörjats.

• Att senast inom inom överenskommen tidsram 
efter tillträdet tillse att byggnadsnämnden ger slut-
besked för all byggnation på fastigheten.
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Grunddata

Typkod

Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Taxeringsår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 
Lagfaren ägare

310, Hyreshusenhet, 
tomtmark
Banehagsgatan 12
414 51
Göteborg
6 311 m2

-
2019
- kr
4 400 000 kr
4 400 000 kr
Göteborgs kommun 

Antal inteckningar
Totalt belopp

Inteckningar
- 
-

Planer och bestämmelser

Rättigheter/Belastningar

Detaljplan 1480K-II-5120
Beslut 2012-10-02

Officialservitut 1480K-2014F29.1
Ledningsrätt 1480K-1988F317.1

Övriga rättigheter och belastningar

Majorna 164:5 
KARTA PLANMOSAIK

KARTA PLANMOSAIK
LEDNINGSRÄTT
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GÖTEBORG - 
EN VÄXANDE STAD

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. 
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 
Göteborg av grönområden. Rekreations- och naturområden 
så som Slottsskogen avslutar innerstaden i väster och i Öster 
avgränsas Göteborg till angränsande kommuner genom Del-
sjöområdets naturreservat. I stadskärnan finns flera parker att 

tillgå såsom Hagaparken, Kungsparken och Trädgårdsförenin-
gen. Göteborgs botaniska trädgård ligger i stadsdelen Äng-
gården och invigdes i samband med jubileumsutställningen 
1923. Parken är idag en av de största botaniska trädgårdarna i 
världen och ytan omfattar 175 hektar.
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. Med sin höga 
årliga omsättning och med sina över 34 miljoner besökare per 
år så är det den drivande motorn inom handeln i Göteborg-
sregionen. Dessutom är både Kungsgatan och Avenyn stora 
shoppingstråk med härliga caféer, restauranger och butiker. 
Göteborg är idag en av de få städerna som fortfarande har 
kvar sina spårvagnar. Dessa spårvägar utför stommen i Göte-
borgs 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.
Från Landvetter flygplats, lokaliserat strax utanför Göteborg, 
nås ca 90 destinationer och har ca 7 milj passagerare årligen. 

Flygplatsen 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.  

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. 
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. Inför Göteborgs 
400-årsjubileum byggs nu parken 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. Detta innebär bät-
tre förutsättningar för handel och verksamheter vid det lokala 
torget. 
Den ökade efterfrågan på bostäder har avspeglat sig i prisut-
veckling på bostadsmarknaden i Göteborg, och sedan början 
av 2012 har bostadsrättspriserna i Göteborg ökat med omkring 
80 %. Senaste året har priserna fortsatt uppåt och visar på en 
prisutveckling om 12 %. 



KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

Vi är verksamma inom fastighetsmäkleri, rådgivning och fastighetsanalys. 
Vi har kontor och är verksamma över hela Sverige. Inom mäkleri är vi specialiserade på att aktivt med-
verka vid överlåtelser av kontorsfastigheter, flerbostadshus, samt industrifastigheter. Kommersiella Fas-
tigheter har genom lång erfarenhet skapat en unik kontaktyta med fastighetsmarknadens aktörer, såväl 
institutionella investerare och börsbolag som privata fastighetsägare.

Kommersiella Fastigheter samarbetar med ledande skatteexperter, jurister, revisionsbyråer och värder-
ingsföretag. Vi har också ett stort nätverk via Swedbanks många kundrådgivare.

Vill du veta mer? Besök oss gärna på ffkf.se. 

Välkommen! 


