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FÖRORD & VILLKOR
Göteborgs Kommun, org.nr 212000-1355 (”Säljaren”) 
har för avsikt att avyttra Fastigheten Göteborg Donsö 
207:2 (”Fastigheten”) genom fastighetsförsäljning.
Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och an-
svarig transaktionsrådgivare uppdraget att förmedla 
Fastigheten. Denna presentation har sammanställts av 
Kommersiella Fastigheteroch skall tjäna som underlag 
för vidare diskussion avseende ett eventuellt förvärv 
av Fastigheten. Materialet tillhör Säljaren och Kom-
mersiella Fastigheter.
Presentationens syfte är att presentera Fastigheten 
för potentiella köpare och tjäna som underlag att uti-
från 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 fastighetsvär-
de och med vidareförutsättningen att;

• Att fastigheten säljs med bebyggelseplikt,se när-
mare information på sida 6.

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

av lån.

Bud lämnas skriftligen/via epost tillkontaktperson ned-
an. Buden kommer sedan att ligga till grund förslutför-
handlingar 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 pre-
sentation är hämtade från källor som bedöms vara till-
förlitliga. Kommersiella Fastigheter och dess rådgivare 
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.
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 Fastigheten. Intres-
senter uppmärksammas och uppmanas att fullgöra sin 
undersökningsplikt.

Säljaren förbehåller sig rätten att när somhelst, utan för-
klaring, avbryta diskussioner eller ändra försäljningspro-
cessen angående försäljningen av Fastigheten. Säljaren 
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 mångfaldi-
gande av innehållet i denna presentation, helt eller del-
vis, utan medgivande av Kommersiella Fastigheter
är ej tillåtet.

Bud lämnas snarast via e-post till: 
hanna.carlsson@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 inkluderande 
enskild firma. Intressenter accepterar genom avgivande 
av bud att Kommersiella Fastigheters uppdrag och dess
utförande samt avlämnade bud kan omfattas av sekre-
tess och därmed inte alltid kommer att redovisas för
köparen, eller andra budgivare, efter avslutad affär. In-
tressenter svarar själv för samtliga egna kostnader, in-
klusive 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 ägaren el-
ler hyresgäster får inte kontaktas utan medgivande från 
Kommersiella Fastigheter. 

Per-Anders Nauclér
Assisterande Fastighetsmäklare
Mobil: 0704-20 29 83
E-post: per-anders@ffkf.se

Hanna Carlsson 
Ansvarig Fastighetsmäklare
Mobil: 0731-57 65 55
E-post: hanna.carlsson@ffkf.se

KONTAKTPERSONER



Fastighetsbeteckning Typkod    Tomtareal   
Donsö 207:2   411 Industri, tomtmark 1 117 m2 
          
Kommun   Adress    Postnummer
Göteborg   -    -       
      

Summa taxeringsvärde Byggår   Målvärde  
156 000 kr   -    750 000 kr   
          
Upplåtelseform  Totala hyresintäkter  
Friköpt   0 kr           
 
   



Göteborgs kommun försäljer byggbar mark om ca 
1 117 m2 i på Donsö i Göteborgs södra skärgård. 
Fastigheten har ett läge på Rävstensvägen, precis vid 
styrsöbrons fäste. Befintlig bebyggelse i området är 
bostäder och annan icke störande verksamhet.    

TILLGÄNGLIGHET

Styrsöbolaget trafikerar Södra Skärgården med färjor 
från Stenpiren och från Saltholmen med daglig trafik 
från tidig morgon till in på småtimmarna.  Alla öarna 
i södra skärgården är bilfria och i första hand är det 
smidigast att åka kollektivt eller cykla till Salthol-
men. Om du tar bilen, finns det tre områden där du 
kan parkera i närheten av färjan: Talattagatan och 
Vikebacken i Långedrag, samt sommartid på Hinshol-
mskilen. På Saltholmen finns endast parkering för 
rörelsehindrade. 

BEBYGGELSEPLIKT

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

 » Att inkomma med komplett bygglovsan-
sökan för fastigheten med lämplig utnyttjan-
degrad, inom överenskommen tidsram från 
tillträdesdag

 » Att byggnation påbörjas inom överens-
kommen tidsram från tillträdesdagen. Det 
vill säga att arbetsområdet etablerats och 
inhägnats samt att markarbeten synligt 
påbörjats.

 » Att senast inom överenskommen tidsram 
efter tillträdet tillse byggnadsnämnden ger 
slutbesked för all byggnation på fastigheten.

Överträdelse av ovan nämnda tidsangivelser kommer 
att vara förenade med vitesbelopp.
Ovanstående tidsangivelser är preliminära och kan 
komma att ändras i samband med slutlig avtalsförhan-
dling med säljaren.

Donsö 207:2

  FÖRSÄLJNINGSFÖRFARANDET

Visning enligt överenskommelse. Endast skriftliga bud 
mottages senast 2021-11-08 kl 12:00. 
Med budet ska det även specificeras; 

 » Fastighetsvärdet uttryckt i svenska kronor
 » Ev villkor/besikning
 » Möjlig tidsplan med en beskrivning av be-

byggelsen 
 » Redogörelse för finansiering 
 » Avsändare/köpande bolag
 » Ev andra faktorer som kan vara relevanta för 

säljaren 

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

DETALJPLAN

Fastigheten ingår i detaljplan antagen 2011 (1480K-
II-5118) som tillåter användning för hantverk/industri, 
kontor, icke störande verksamhet (JK) med en byg-
gnadshöjd om max 20,5 meter och en BYA om 200 
m2. Fasaden ska kläs i träpanel. Prickad mark får ej 
bebyggas.



Skala 1:1000
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Fastighetsdatautdrag

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

GÖTEBORG DONSÖ 207:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2017‐09‐08
Objektidentitet: 5895fd06‐2472‐5fee‐e053‐7e44ed8f5c13
Nyckel (fnr): 140867568
Län: Kommun: Distrikt:
14, Västra Götaland 80, GÖTEBORG 107038, Styrsö
Övriga noteringar:
Socken: Styrsö
Lantmäterikontor
GÖTEBORGS LANTMÄTERIMYNDIGHET, BOX 2554, 403 17 GÖTEBORG  Kontor: OK22  Tel: 031‐3681961

URSPRUNG 
GÖTEBORG DONSÖ 2:13

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
1 117 kvm 1 117 kvm 0 kvm
0,11 ha 0,11 ha 0 ha

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y:

1. 6389395,93 308743,74 6393882,49 1260570,94

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Avstyckning,
Överenskommelse
enligt anläggningslagen

2017‐09‐08 1480K‐2017F220

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

GÖTEBORG DONSÖ GA:8

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2021‐09‐16 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐09‐21

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Uddevalla 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

Organisationsnummer: 212000‐1355
Adress: BOX 2258 

403 14 GÖTEBORG
Akt: 72/580 Beviljad
Inskrivningsdag: 1972‐06‐07, Andel: 1/1
Anmärkning:
    Anmärkning Akt: 83/1422 Beslut: Beviljad

Fång: Köp 1972‐03‐25 Andel: 1/1
    Akt: 72/580 Beviljad

LAGFART 

GÖTEBORGS KOMMUN

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Typ Inskrivningsdag Text Akt Beslut

Anteckning 2014‐12‐17 Föreläggande, hus nr 4, att ta bort/riva trädäck D‐2014‐00527497:2 Beviljad
2014‐12‐17 Löpande vite D‐2014‐00527497:4 Beviljad

Anteckning 2014‐12‐17 Föreläggande, hus nr 1, att ta bort/riva trädäck D‐2014‐00527497:1 Beviljad
2014‐12‐17 Löpande vite D‐2014‐00527497:3 Beviljad

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Inga avtalsrättigheter hittades.

STYRSÖ, DP FÖR BOSTÄDER MM VID DONSÖ BROFÄSTE
Detaljplan
Akt: 1480K‐II‐5118
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐04‐23
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐05‐28
Genomförande: 2012‐05‐29 ‐ 2017‐05‐28
Berörd kommun: Göteborg

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Industrienhet, tomtmark, typkod 411

212000‐1355
GÖTEBORGS KOMMUN
BOX 2258
403 14 GÖTEBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Primärkommuner, borgerliga

Industrimark
Skatteverkets id: 301457084
Tax.värde i tkr: 156
Riktvärdeområde: 1480078
Tomtareal i kvm: 1 117
Riktvärde tomtmark i kr/kvm: 140

TAXERING  

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 732911‐9
Taxeringsvärde i tkr: 156
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
GÖTEBORG DONSÖ 207:2 Hel registerfastighet

Taxerade ägare

Värderingsenheter

2021-09-17 11:04:54 Sida 1 / 2
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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! 


