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Rolf Persson Åkeri AB (”Ägaren”) är lagfaren ägare till fastigheten (”Fastigheten”) som listas i denna
försäljningspromemoria. Ägaren avser att avyttra fastigheten via aktieöverlåtelse. Freehold Kommersiella
fastigheter AB (”Kommersiella fastigheter”) har på uppdrag av Ägaren sammanställt denna
försäljningspromemoria.

Försäljningspromemorian har sammanställts baserat på information från Ägaren samt från andra källor. Trots
att Ägaren och Kommersiella fastigheter utgår från att den information som framgår i försäljningspromemoria
i sin helhet är riktig, friskriver sig Ägaren, Mäklaren respektive Kommersiella fastigheter härigenom från allt
ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information – muntlig
eller skriftlig – som tillhandahållits en eventuell intressent till fastigheten. Således kan varken Ägaren,
Mäklaren eller Kommersiella fastigheter garantera de uppgifter som förekommer i försäljningspromemorian.
Informationen i försäljningspromemorian bör därför kontrolleras och verifieras i samråd med Ägarna innan
bindande överlåtelseavtal ingås. Intressenter till fastigheten anmodas att anlita teknisk, ekonomisk och juridisk
expertis inför ett eventuellt förvärv.

Försäljningspromemorian är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion
avseende ett förvärv av fastigheterna. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda
den för detta ändamål och att inte utan tillstånd från Kommersiella fastigheter sprida försäljningspromemorian
till annan.

Ägarna och Kommersiella fastigheter förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon
eller alla diskussioner angående en avyttring av fastigheten.

© 2019 Kommersiella fastigheter. Varje form av mångfaldigande av innehållet i denna försäljningspromemoria, helt eller 
delvis, utan medgivande av Kommersiella fastigheter är förbjudet enligt lag.

Kontaktuppgifter

Frågor avseende fastigheten och transaktionen besvaras av Kommersiella fastigheter. Ägare eller hyresgästerna får ej 
kontaktas. Vid eventuella frågor, var god kontakta någon i projektteamet nedan:

Anders Pettersson
anders.pettersson@swedbankkf.se
072 – 589 54 99
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Kommersiella fastigheter
Mats Karlsson
Wallingatan 33

111 24 Stockholm

mats.karlsson@swedbankkf.se

Beskrivning av försäljningsprocessen med villkor och
deadlines.

Visning
Officiell visning kommer att arrangeras av Kommersiella 
fastigheter. För att deltaga på visning krävs dock 
förhandsanmälan.

Observera att visningar av intressenter i egen regi inte 
är tillåtna.

Indikativa bud 

Spekulanter inbjuds inkomma med indikativa skriftliga 
bud (e-postade bud är också giltiga).
Budet skall innehålla uppgifter om fastighetsvärde samt 
eventuellt önskat avdrag för latent skatt.

Budgivaren skall utgå från att Bolagets enda tillgång är 
Fastigheterna och att Bolaget vid Tillträdesdagen är 
obelånat. Budet skall även innehålla en förklaring hur 
finansieringen är tänkt.  

Observera att Ägaren kan anta  eller förkasta ett bud  
när som helst under processen.

Huvudintressent väljs 

Huvudintressent kommer beredas tillfälle att göra 
sedvanlig due dilligence.

Handpenning
Handpenning om 10 % av fastighetsvärdet skall erläggas 
på kontraktsdagen.

Tillträde
Tillträde planeras tillsammans med parterna. 

Prisförväntan

Det förväntade priset är cirka 20 Mkr.

Avtalets förutsättningar
Avtalet kommer ej villkoras av köparens 
finansiering.
Avtalet kommer innehålla en friskrivning för 
fastighetens skick och dolda fel.
Säljaren kommer inte erbjuda några miljögarantier 
avseende fastigheten.
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Försäljningsprocessen



Fastigheten i korthet

• Industrifastighet med attraktivt läge.

• Två befintliga hyresgäster samt vakanta ytor.

• Byggnaderna är uppförda 1993-2004.

• Löpande underhållna.

• Generös byggrätt ger utvecklingsmöjligheter.

• Flexibla utrymmen.

• Vakanta ytor på ca 500 kvm

5

Sammanfattning, ekonomi

Ekonomi Aktuell hyra Marknadshyra 

Intäkter, tkr 

Befintliga hyresintäkter, varmhyra*

Beräknad kallhyra, 1200 kr/m², 700 m2** 

Beräknad kallhyra, vakanta ytor, 1200 kr/m²

Kostnader, tkr

840

600 

DoU-kostnader, varmhyra***

DoU-kostnader, kallhyra ****                  

-144

-132

Driftnetto, tkr 624 1 308

Tomtareal 2 430

Uttagna pantbrev, tkr 1 850

Total area cirka, m2 1 250

* Uthyrd area enl hyresavtal 620 m2, 500 m2 vakant.
** Bedömd verklig area ca 700 m2

***  Schablonberäknad 120 kr/kvm
**** Schablonberäknad 110 kr/kvm

768
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Fastighetsfakta

Adress
Skarprättarvägen 22

Byggår och värderingsår 1993

Areal, m2 2 430

Area cirka, m2 1 200

Taxeringsenhet - Industrienhet 
reparationsverkstad

431

Ekonomi, tkr

Inteckningar 1 850

Taxeringsvärde

Mark

Byggnader

5 127
2 308 
2 819 

Byggnaden

Grund Betong

Stomme Stål/Trä

Bjälklag Trä

Tak Betongpannor

Fasad Plåt

Fönster 3-glas isoler

Värmesystem Vatten/Luft

Värmekälla Bergvärme 

Ventilation  Mekanisk/självdrag  

Vatten/Avlopp Kommunalt

Oljeavskiljare Ja

Hiss Nej
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Byggnaden

På fastigheten finns en byggnad i vinkel där ursprungliga 
delar är uppförda 1992, varefter tillbyggt 1997 samt 
2004. Uppvärmningen sker med bergvärme, tre hål är 
borrade och vattenslingor är ingjutna i bottenplattan. Vid 
behov finns spetsvärme från oljepanna. Smörjgrop finnes 
på 1100 liter, besiktigad 2018. Fasaden är av plåt, 
isolerat tak med ett yttertak beklätt med betongpannor. 
Byggnaden är indelad i flera sektioner varav en del 
innehåller fullskaligt kontor och personalutrymme i två 
plan. Andra delar har utrymmen för varierade 
verksamheter och det finns överbyggda entresolplan 
med kontors- och förrådsutrymmen. Det finns flertalet 
höga portar och flexibla möjligheter att lägga till eller ta 
bort väggar.

Marken

Utanför byggnaden finns en större asfalterad yta för 
parkeringar och uppställning. Tomten är inhägnad med 
staket och grind med 8 meters bredd. 

Hyresgäster

Idag finns två hyresgäster med okomplicerade 
hyresavtal. De disponerar verkstadsutrymmen, 
personalrum med kontorsdel  samt förråd och betalar  
384.000 kr/år i varmhyra per bolag. Uthyrd area är inte 
kontrollmätt.

Vakanta ytor

Det finns vakanta ytor på ca 500 kvm inkl entresolplan. 
Dessa utrymmen kan byggas om på flera sätt för att 
anpassas optimalt. 

Utvecklingsmöjligheter

Detaljplanen medger en byggnadshöjd på 20 meter samt 
ett exploateringstal på e=1,0 där arealen är 2 430 kvm.
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Byggnadens delar, 1-3

Sammanlagt kan byggnaden delas upp i åtta sektioner, 
varav del 1 är inredd som kontor och 
personalutrymmen i två plan samt ett förråd högst upp. 
Det finns idag två befintliga hyresgäster, varav P-bil 
Stockholm AB  disponerar nedre plan i sektion 1 samt 
två sektioner för bil- och bussverkstad (2,3).
Mellan del 2 och 3 finns ingen vägg till båda finns höga 
portar med 5 meters höjd, bredd 4 meter. I del 2 finns 
en verkstadsgrop som används i verksamheten. Del 3 
har ett mindre entresolplan med förrådsmöjligheter.   
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Byggnadens delar, 4 och 5

Byggnadens del, 4-5 som tillhör den första 
byggnationen på fastigheten (1-6) är idag uthyrd 
tillsammans med plan två av 
personal/kontorsutrymme samt förråd om 60 kvm 
på plan 3. Varje sektion är ca 110  kvm och är avskilt 
via plåtvägg. Sektionerna har portar med en höjd 5 
meter och bredd 4 meter. AB Junior och Co i 
Stockholm AB disponerar två sektioner för verkstad 
och lager (4,5) samt plan 2 av kontorsdelen (1). De 
disponerar även ett förråd på ca 60 kvm på 
vindsplan med sluttande takhöjd från 2,3 till 3,6 
meter.  Till plan två finns en entré som nås via en 
utvändig trapp.
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Byggnadens delar 6 och 7

Del 6, ”tvätthallen” har en spolränna ansluten till 
oljeavskiljare. Porten är 4x5 meter. Här finns ett 
entresolplan där oljepanna och oljetank inryms 
samt förrådsmöjligheter. Oljepannan används 
endast som spetsvärme, då bergvärme finns 
installerat. Del 6 är idag tomtställt. 
Från tvätthallen finns en dörr intill pannrummet 
där Nibe Fighter 300 bergvärmepump, 
golvvärmefördelare, ackumulatortank, vv-beredare 
etc finns installerat. Utrymme 7 är en del av 
tillbyggnad uppförd 1999 på ca 125 kvm med ett 
renoverat betonggolv samt ett entresolplan om ca 
60 kvm. På entresolplanet finns wc, pentry, förråd 
och kontorsutrymmen. Totalarea är således ca 185 
kvm och är idag tomställt. 
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Byggnadens delar, 8

Detta är den senaste tillbyggnaden, byggt 2004, har 
en area på ca 125+65 kvm, d v s totalt 190 kvm. 
Det finns två entréer, en ordinär dörr samt en port 
som är 4 meter bred och 3 meter hög. Betonggolv och 
gipsbeklädda väggar. Välbyggt entrésolplan 3 meter 
ovan betonggolvet. En ståltrapp leder upp till ett kök 
utrustat med pentry. Det finns duschrum med 
duschkabin, separat wc, kontors- samt 
förrådsutrymmen. Utrymmet är tomställt. 
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Läge

Fastighetens läge är utmärkt med goda förbindelser. 
Här ansluter E18 utanför och det är lätt att sig in mot centralare delar av Stockholm och resten av 
landet.

Industriområdet har haft en god utvecklingstakt och nya aktörer och byggnader tillkommer. I 
närheten finns restauranger och annan service. 



Entresolplan Entresolplan

Entresolplan

Entresolplan

1

3

4

5

6

78

2  

1212

Planskiss Kallhäll 9:13



Bilder Exteriör
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Bilder del 1
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Bilder del 1
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Bilder del 2,3 och 6
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Del 6



Bilder del 7
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Bilder del 8
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