Oskarshamn Ratten 19

Industrifastighet
Industrifastighet med bra läge, hårdgjord yta och Gunnebostängsel runt omkring. Stora
möjligheter att forma fastigheten som man vill med stora ytor.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2020-12-16

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Johan Samuelsson, Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn
Telefon: 072-05 05 570, e-mail: johan.samuelsson@skogochlantbruk.se

Oskarshamn Ratten 19

Om fastigheten

Oskarshamn Ratten 19

Typ: Industrifastighet
Mark: 4196 kvm
Pris: Högstbjudande
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn

Visning
För visning kontakta
någon av nedanstående

Kontakt

Allmänt
Industrifastighet med bra läge, hårdgjord yta och Gunnebostängsel
runt omkring. Stora möjligheter att forma fastigheten som man vill
med stora ytor.
Johan Samuelsson,
Fastighetsmäklare
Telefon 072-05 05 570

Vägbeskrivning
Sväng av från E22, mellersta infarten mot centrum. Håll höger direkt
efter infarten, Södra Fabriksgatan. Vid första trafikljuset svänger du
höger. Gengasvägen är den andra vägen på vänster sida. Ratten 19 hittar
du nästan längst bort på vänster sida.

X-koordinat: 634 68 69, Y-koordinat 58 70 50 (SWEREF 99)

1

Andreas Ekeräng
Aukt.Värderare
Telefon 072-05 05 766

Oskarshamn Ratten 19

Industribyggnad
Grunduppgifter
Byggnad uppförd 1996 i plåt med betongpannor.
Byggnaden är 150m² stor och har 5 portar på
framsidan. Allt i bra skick. Byggnaden används i dag
som kyllager för mejeriprodukter från ARLA som ska
lastas om innan det går ut till butik. Hyresintäkten
uppgår till 19 000 kronor/mån. Avtalet löper ut
2021-04-30 p.g.a. att ägaren avyttrar sin
åkeriverksamhet.
Kontorsbyggnad
Kontor- och personalbyggnad byggt 1996 i trä med
betongpannor. Ca 58 m². Kontor och
handikappanpassad toalett. Personalrum med
kyl/frys och bra kök. Omklädningsrum med toalett
och dusch. Garage används till förvaring. Längst in
finns även ett arkivförråd.
Industrimark
Tomten är på 4 196 m² där huvuddelen är hårdgjord
yta. Den enda gräsytan finns bakom kyllager- och
kontorsdelen. Det finns en muntlig
överenskommelse att en hyresgäst använder
tomten för sin verksamhet. De har kvar sin
verksamhet där till 2020-12-31 om inget annat
avtalas.
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Rättsförhållanden
Fastighet
Fastighetsbeteckningen är Oskarshamn Ratten 19. Fastigheten är belägen i Oskarshamns kommun,
Oskarshamns distrikt. Adress: Gengasvägen 3, 572 36 Oskarshamn.
Areal
Areal enligt taxering 2019 totalt 4 196 kvm.
Taxeringsvärde
Oskarshamn Ratten 19 typkod 433, industrienhet, annan övrig byggnad, taxeringsvärde för 2019:
Industrimark:
587 000 kr
Kontorsbyggnad:
143 000 kr
Kyllager:
284 000 kr
Lager:
26 000 kr
Totalt
1 040 000 kr
Penninginteckningar
Inga penninginteckningar belastar fastigheten.
Inteckning/Inskrivning
Det finns 1 st. datapantbrev om 1 900 000 kronor registrerad på fastigheten.
Fastighetsägare
Johanssons Åkeri i Oskarshamn HB.
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Försäljningsförutsättningar
Fastigheten säljs till högstbjudande via öppen budgivning. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt
rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett
lämnat bud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat
köpehandling. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning
till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”. En dokumentation över budgivarna och samtliga bud kommer att
överlämnas till den som slutligen köper fastigheten.
Villkor
10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen.
Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om
dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten
och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats
för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul
där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt
ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i
PM avviker från verkliga förhållanden. Säljaren kommer att ta in en s k friskrivningsklausul mot dolda fel i
köpekontraktet.
Visningar
Visningar bokas efter hand med kontaktpersonerna nedan.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, dock tidigast årsskiftet 2020.
Information om s k sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska registrerade fastighetsmäklare som i anslutning till sin
förmedlingsverksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. För annonser på
Hemnet erhåller Skog & Lantbruk en indirekt annonsersättning om 50 % av annonspriset.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Alla registrerade fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism. Penningtvättslagen gör att mäklaren måste uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren har en
skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med
olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom om köparen måste erhållas före
kontraktsskrivning.

Upplysningar/kontakt
Skog & Lantbruk
Johan Samuelsson, skogsingenjör/reg. fastighetsmäklare. E-mail johan.samuelsson@skogochlantbruk.se
Andreas Ekeräng, skogstekniker/Aukt.värderare. E-mail andreas.ekerang@skogochlantbruk.se
Adress: Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn. Hemsida: www.skogochlantbruk.se
4

Oskarshamn Ratten 19

Välkomna!

Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande
tjänster inom jord och skog:
-

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar
Skatt/deklaration
Fastighetsbildning/lantmäterifrågor
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Redovisning/bokslut/årsredovisning

Välkommen att kontakta oss via www.skogochlantbruk.se eller via
ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information.
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6346780

586172

586812

6346350

Skala 1:2500 (1 cm i kartan motsvarar 25 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2020-11-24

6348440

583920

589040

6345000

Skala 1:20000 (1 cm i kartan motsvarar 200 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2020-11-24

Bra för spekulanter att veta om
fastighetsförmedling
Kort om fastighetsförmedling
Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid
budgivning. Tänk på följande:
Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.
1. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud.
2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning.
3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar
sig ur eller att nya spekulanter tillkommer.
4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand.
5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud.
6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa – inte mäklaren.
7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med.
8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande.
9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning
kan budgivningen fortsätta.
Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens
information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du
bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.
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Anbud Oskarshamn Ratten 19
Undertecknad/-e lämnar härmed anbud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren
enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande anbud på
fastigheten:

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Telefon

Telefon

E-postadress

E-postadress

____________________________________________________________
Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Lånelöfte klart innan budgivningen påbörjas.

Bud:_____________________________________________kronor

Anbuden ska vara Johan Samuelsson, Skog och Lantbruk, tillhanda senast den 2020-12-16
Märk kuvertet ”Ratten”

Datum och underskrift

Datum och underskrift

Eventuella villkor
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