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Försäljningsprospekt

UPPDRAG 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad på Ulrice-

hamns kommun har fått i uppdrag att avyttra 

samtliga fastigheter inom kvarteret Domherren 

(”Kvarteret”). 

Kommunen avser att avyttra hela Kvarteret, 

givet att ett antal förutsättningar uppfylls. Detta 

prospekt, samt dess bilagor, syftar till att utgöra 

underlag för intressenter som avser att förvärva 

Kvarteret. 

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT  

Kommunen ansvarar inte för eventuella fel eller 

ofullständigheter i försäljningsprospektet eller i 

annan information, muntlig såväl som skriftlig, 

som tillhandahålls intressenter till Kvarteret.   

Försäljningsprospektet syftar endast till att 

utgöra underlag för intressenter som avser att 

förvärva Kvarteret. Intressenter till Kvarteret bör 

inte fatta några beslut om att förvärva Kvarteret 

enbart baserat på informationen i försäljnings-

prospektet. Intressenter till Kvarteret uppmanas 

att kontrollera informationen i försäljnings-

prospektet i samråd med kommunen innan 

bindande köpehandling avseende Kvarteret 

undertecknas. Kommunen svarar endast för 

sådana garantier som uttryckligen lämnas i den 

köpehandling som tecknas med slutgiltig köpare 

av Kvarteret.  

DEFINITIONER 

Kvarteret 

Fastigheterna Ulricehamn Domherren 1, 

Domherren 2 och Domherren 3. 

Försäljningsprospekt 

Denna informationsbroschyr som tagits fram i 

samband med försäljningen av Kvarteret. 

 

 

 

 

LÄGE 

Kvarteret ligger centralt i tätorten Ulricehamn. 

Omgivande bebyggelse utgörs av skola, vård- 

central, flerbostadshus och ett fåtal enbostads-

hus. Med bil tar det 25 minuter till Borås, 35 

minuter till Jönköping och 60 minuter till 

Göteborg.  

 
 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Hela Kvarteret omfattas av detaljplan för kv 

Domherren, akt 1491-P122, som vann laga kraft 

2006-02-21. Planen medger ombyggnation av 

befintliga byggnader till bostäder och kontor. 

Kvarteret innehåller outnyttjad byggrätt. 

Detaljplanen medger en sammanlagd byggnads-

area om 220 m2 per tomt. Byggnader får 

uppföras med två våningsplan. Möjligheten 

finns att frigöra ytterligare byggrätt genom att 

bilda nya tomter. 

 

PRISBILD 

Reservationspris om 5 200 000 kronor (SEK) 

eller högsta anbud. 

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESS 

Intressenter inbjuds att deltaga på visning och 

anbudsgivning enligt instruktionerna på sidorna 

14-15 i försäljningsprospektet. 
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INVESTERINGSASPEKTER 
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Marknaden 

ULRICEHAMN 

Ulricehamn är till ytan en av de större 
kommunerna i Västra Götalands län där en stor 
del av kommuninvånarna är bosatta i central-
orten. Ulricehamns kommun har cirka 24 500 
invånare varav cirka 11 100 invånare är bosatta i 
tätorten. 

Kommunen är en attraktiv boendekommun med 
centralorten vid sjön Åsunden och en levande 
landsbygd med många små orter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulricehamn har tillgång till högskolor eller 
universitet i Jönköping, Borås, Göteborg och 
Skövde. 

Staden har en ökande befolkning och ett bra 
kommunikationsläge längs väg 40 mellan 
Göteborg – Borås – Jönköping. Det finns ett rikt 
utbud av idrotts- och motionsanläggningar, 
föreningsliv, naturområden och kulturmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

  

 

En illustration av viktiga regionala målpunkter som är tillgängliga för invånarna i Ulricehamn,  

samt de största målpunkterna i kommunen som attraherar besökare från ett större område. 
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BOSTADSMARKNADEN 

BEFOLKNINGSPROGNOS 

Ulricehamns kommun befinner sig en stark 
tillväxtfas. Positiv befolkningstillväxt flera år i 
rad. 

Förbättrad infrastruktur med b.la. ny 
motorvägsförbindelse, närhet till högskolor och 
kulturutbud både inom och utom regionen och 
ett ökat antal företagsetableringar är bidragande 
faktorer till den positiva utvecklingen. 

Enligt kommunens befolkningsprognos för-
väntas en fortsatt stor befolkningstillväxt i 
kommunen, till en nivå på cirka 27 000 invånare 
år 2027. Folkmängden ökade med 409 invånare 
under 2017, vilket är den största kända årliga 
befolkningsökningen som uppmätts genom 
tiderna i kommunen.  

 

 

 

BOSTADSMARKNADEN 

Bostadsmarknaden i Ulricehamn präglas sedan 
några år tillbaka av en stor efterfrågan på 
bostäder i centralorten. År 2017 hade kommunen 
3 508 bostäder i flerbostadshus och 7 013 i 
småhus. Samma år var upplåtelseformerna för 
bostäder fördelade så att hyresrätter utgjorde 32 

%, bostadsrätter 9 % och äganderätter 59 %. 

 
 
 

 

 

 

 

 

ARBETE OCH NÄRINGSLIV 

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Här finns 
många starka varumärken representerade inom 
flera branscher. Med bra kommunikation och ett 
strategiskt läge är Ulricehamn intressant för 
såväl nya som redan etablerade företag. 

Ulricehamn har idag cirka 3000 företag i 
kommunen. Näringslivet är differentierat och är 
starkt inom bygg-, tillverknings- och 
textilindustrin. De senaste åren visar på en 
tillväxt av företag inom besöksnäringen. Att 
kommunen har en bredd på branscher och 
många små företag har visat sig vara en styrka i 
en föränderlig värld. 

I Ulricehamn finns det flera starka tillväxtföretag 
som Lager 157, Hökerum Bygg, Ulricehamns 
Betong, DMJ Bygg, Emballator, AP&T, Botek, 
Bolon, Haglunds Industri och LK Pex AB m.fl. 

Arbetslösheten är relativt låg i Ulricehamns 
kommun med 4,5 % (augusti 2018) arbetslösa av 
befolkningen mellan 16-64 år. Motsvarande 
siffra för riket var 7,0 %.  
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BESKRIVNING AV KVARTERET 
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Kvarteret 

LÄGE 

Kvarteret ligger centralt i tätorten Ulricehamn. 

Omgivande bebyggelse utgörs av skola, vård-

central, flerbostadshus och ett fåtal enbostads-

hus. Med bil tar det 25 minuter till Borås, 35 

minuter till Jönköping och 60 minuter till 

Göteborg.  

 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Hela Kvarteret omfattas av detaljplan för kv 

Domherren, akt 1491-P122, som vann laga kraft 

2006-02-21. Planen medger ombyggnation av 

befintliga byggnader till bostäder och kontor. 

Kvarteret innehåller outnyttjad byggrätt. 

Detaljplanen medger en sammanlagd byggnads-

area om 220 m2 per tomt. Byggnader får 

uppföras med två våningsplan. Möjligheten 

finns att frigöra ytterligare byggrätt genom att 

bilda nya tomter. 

 

MARK OCH VEGETATION 

Större delen av marken inom Kvarteret utgör 

gräsmatta. 

Det finns flera träd och buskar inom Kvarteret. 

Vissa större träd är bevarandevärda, såsom 

björkar, ekar, lindar och lönnar. 

Enligt planbestämmelserna krävs marklov för 

fällning av träd med större stamdiameter än 20 

cm. 

Fastigheterna inom Kvarteret som gränsar mot 

Nygatan har en vacker granitstenmur som stöd-

mur. På grund av nivåskillnader och närheten 

till vägkorsning har det införts utfartsförbud i 

planen. Förbudet gäller inte befintliga utfarter 

från Kvarteret. 

 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHETSAREA 

Fastighet Area, kvm (enligt 

fastighetsregistret) 

Domherren 1 5 375 

Domherren 2 1 696 

Domherren 3 1 381 

Totalt 8 452 

 

BYGGNADERNAS BRUTTOAREA 

Fastighet Bruttoarea, kvm 

(tolkning av ritningar) 

Domherren 1 cirka 1 750 

Domherren 2 cirka 700 
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FASTIGHETER INOM KVARTERET 

DOMHERREN 1 

Tomten 

Fastigheten Domherren 1 sluttar ned mot 

Nygatan. In- och utfarten sker från Nygatan och 

Tingshusgatan. Tomten utgörs av gräsbevuxna 

ytor med b.la. stora ekar samt asfalterade ytor för 

parkering m.m.  

Byggnader 

Fastigheten är bebyggd med en större byggnad 

som utgörs av två sammanbyggda huskroppar 

från olika tidsepoker samt tre mindre byggnader 

som utgörs av cykelförråd och lekstuga etc. 

Byggnadens bruttoarea (BTA) uppgår till cirka 

1 750 m2. 

Den ursprungliga delen är enligt uppgift uppförd 

och invigd år 1896 och utgjorde då Ulricehamns 

tingshus, vilket den gjorde fram till 1971. Där-

efter har den nyttjats för olika ändamål och 

senast som förskola. Byggnaden har källargrund 

med hög stensättning, trästomme och träfasad.  

Byggnadens yttre är q-märkt. I detaljplanen 

anges följande: 

”Byggnaden får inte rivas. Vid om- och 

tillbyggnad, samt reparationer av fasader och 

yttre byggnadsdetaljer av befintlig bebyggelse, 

används sådant material, färg och utform-

ande som överensstämmer med byggnadens 

karaktär och originalutförande.” 

Taket som är belagt med tegelpannor är av brant 

sadeltakskaraktär med ett antal takkupor. 

Byggnaden har tre våningar utöver källaren som 

delvis nyttjas som lokaler. Mellan våningsplanen 

finns ett antal trappor och passager. Byggnaden 

har ett flertal toaletter och ett antal rum av 

diverse storlekar. Det översta planet består 

delvis av oinredd vind. 

Den nyare delen uppfördes på 1960-talet och be-

står av källare samt ett våningsplan. Byggnaden 

har tegelfasad och taket är ett sadeltak med glas-

erade tegelpannor. Byggnaden har ett flertal 

toaletter och ett antal rum för diverse ändamål. 

Byggnaden innehåller ett arkiv. För arkivdelen 

finns ett hyreskontrakt som gäller tillsvidare 

med uppsägningstiden 3 månader, se bifogat 

hyreskontrakt. Ulricehamns kommun är hyres-

gästen. 

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 1 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut, 

se bifogat fastighetsregisterutdrag. 

Taxeringsinformation 

Domherren 1 är taxerad som specialenhet, 

skolbyggnad, typkod (825). Fastigheten har 

enligt taxeringsinformationen inte åsatts något 

taxeringsvärde, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

 

Tekniskt utförande och installation 

Nybyggnadsår 1896 

1966 (tillbyggnad) 

Grund Källargrund med hög 

stensättning 

Betong (tillbyggnad) 

Bjälklag Trä 

Betong (tillbyggnad) 

Fasad Trä 

Tegel (tillbyggnad) 

Fönster Tvåglastyp 

Yttertak Tegelpannor 

 

Sadeltak med glas-

erade tegelpannor 

(tillbyggnad) 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilation Frånluftssystem 

Mekanisk ventilation 

(tillbyggnad) 

Vatten och avlopp Kommunalt 
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Finansiell information 

Typkod 825 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 0 

Pantbrev, antal 0 

 

DOMHERREN 2 

Tomten 

Fastigheten Domherren 2 sluttar ned mot 

Jönköpingsvägen och Nygatan. In- och utfarten 

sker från Lövåsgatan. Tomten som avgränsas av 

större träd utgörs av både gräsbevuxna ytor och 

en asfalterad yta för parkering m.m. 

Byggnader 

Fastigheten är bebyggd med en större byggnad 

som är uppförd runt 1920. Byggnaden fungerade 

som villabostad från början innan den 

ombildades till förskola. Byggnadens bruttoarea 

(BTA) uppgår till cirka 700 m2. På fastigheten 

finns även ett mindre förråd. 

Byggnaden har källargrund med hög sten-

sättning, trästomme och träfasad. Byggnadens 

yttre är q-märkt. Taket är halvvalmat och beklätt 

med betongpannor. Fönstren är av tvåglastyp.   

Byggnaden har två våningar utöver källare med 

ett invändigt ytskikt från 90-talet som delvis 

nyttjas för lokaler. Mellan våningsplanen finns 

ett antal trappor och passager. Varje plan har ett 

antal toaletter och byggnaden har ett antal olika 

rum av diverse storlekar.  

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 2 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut.  

Domherren 2 och 3 berörs av tre stycken gemen-

samma inteckningar med ett värde om totalt 

310 000 kronor, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

Taxeringsinformation 

Domherren 2 är taxerad som specialenhet, 

skolbyggnad, typkod (825). Fastigheten har 

enligt taxeringsinformationen inte åsatts något 

taxeringsvärde, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

Tekniskt utförande och installation 

Nybyggnadsår Cirka 1920 

Grund Källargrund med hög 

stensättning 

Bjälklag Trä 

Fasad Trä 

Fönster Tvåglastyp 

Yttertak Halvvalmat tak med 

betongpannor 

Värme Fjärrvärme 

Ventilation Frånluftssystem 

Vatten och avlopp Kommunalt 

 

Finansiell information 

Typkod 825 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 310 000 (gemensamt 

med Domherren 3) 

Pantbrev, antal 3 (gemensamt med 

Domherren 3) 
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DOMHERREN 3 

Tomten 

Fastigheten Domherren 3 sluttar ned mot 

Domherren 2. Tomten är obebyggd och utgörs av 

gräsbevuxna ytor, större träd, sandlådor och en 

gångstig.  

Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Enligt fastighetsregistret belastas Domherren 3 

inte av några inskrivna rättigheter eller servitut. 

Domherren 2 och 3 berörs av tre stycken gemen-

samma inteckningar med ett värde om totalt 

310 000 kronor, se bifogat fastighetsregister-

utdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxeringsinformation 

Domherren 3 är taxerad som industrienhet, 

övrig mark, typkod (498). Fastigheten har enligt 

taxeringsinformationen inte åsatts något taxer-

ingsvärde, se bifogat fastighetsregisterutdrag. 

Finansiell information 

Typkod 498 

Taxeringsvärde, Tkr 0 

� Varav byggnad 0 

� Varav mark 0 

Pantbrev, Tkr 310 000 (gemensamt 

med Domherren 2) 

Pantbrev, antal 3 (gemensamt med 

Domherren 2) 
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FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 
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VISNING 

Intressenter erbjuds möjligheten att översikt-

ligt besiktiga byggnaderna inom Kvarteret 

inför inlämnande av anbud. 

Visningstillfällen: 

Torsdagen den 4 april kl. 13:00 – 16:00 

Torsdagen den 11 april kl. 13:00 – 16:00 

 

KONTAKTPERSON 

Alla frågor gällande försäljningsprocessen, 

ingående fastigheter och dylikt ska ställas till 

nedanstående person.  

 
Fredrik Larsson 

Exploateringsingenjör 

Exploateringsenheten 

Telefon: 0321-59 52 96 

E-post: fredrik.larsson@ulricehamn.se 

 

UNDERSÖKNINGSPLIKT 

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående 

ansvar att själv undersöka fastigheterna och 

förvissa sig om fastigheternas skick. Köparen ges 

därför möjlighet att, på egen hand eller med 

konsult, före inlämnande av anbud besiktiga 

fastigheterna och därigenom skaffa sig 

kännedom om det skick vari de befinner sig. 

Uppgifter i detta försäljningsprospekt har enbart 

lämnats för att informera om undersöknings-

plikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER 

Intressenter svarar själv för samtliga nedlagda 

kostnader som uppkommer i samband med 

utvärderingen av Kvarteret. Det gäller även om 

försäljningsprocessen avbryts eller ändras, oav-

sett skälet till detta. 

 

TRANSAKTIONSSTRUKTUR 

Kommunen ska avyttra Kvarteret genom en ren 

fastighetstransaktion. 

Anbudsgivare skall utgå från följande antagan-
den: 
 
� att köpeskillingen skall erläggas kontant på 

tillträdesdagen 
 
� att inga lån övertas 
 
� att den slutgiltiga köpehandlingen innehål-

ler en friskrivningsklausul som innebär att 
säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel 
och brister i fastigheterna, inklusive dolda 
fel 

 
� att kommunstyrelsen beslutar att god-

känna försäljningen av Kvarteret och att 
beslutet vinner laga kraft 

 

TILLTRÄDE 

Tillträde enligt överenskommelse. 

 
STÄDNING 

Ingen städning kommer att ske på egendomen 

inom Kvarteret. Den lösa egendomen som tillhör 

säljaren och som på tillträdesdagen eventuellt 

finns kvar på fastigheten övergår till köparen. 

Försäljningsprocessen 

 

Visning Anbud Bedömning Köpeavtal
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ANBUDINSTRUKTION 

Intressenter inbjuds härmed att lämna anbud på 

Kvarteret i enlighet med nedan redovisade 

punkter.  

 
• Redovisning av köpeskillingen som anbuds-

givaren är beredd att betala för Kvarteret. 

Reservationspriset om 5 200 000 kronor 

måste uppfyllas 

 
• En beskrivning innehållande vilken 

verksamhet som avses bedrivas i de 

befintliga byggnaderna 

 
• En beskrivning med tillhörande 

visionsskisser avseende den outnyttjade 

byggrätten och Kvarteret i sin helhet 

 

• Finansiell styrka 

- Ekonomisk information som påvisar 

anbudsgivarens förmåga att genomföra 

projektet 

 
• Tidplan för genomförandet av projektet 

 

 

ANBUDSDAG 

Skriftliga anbud ska vara kommunen tillhanda 

senast den 24 maj 2019. Märk kuvertet/e-

post med ”Anbud kv Domherren”. 

Anbudet skickas till: 
 
Ulricehamns kommun 
Exploateringsenheten 
523 86 Ulricehamn 
 
Alternativt 
E-post: fredrik.larsson@ulricehamn.se 
 
 
 

 

 

BEDÖMNING AV ANBUD 

Anbuden kommer att bedömas av en 

utvärderingsgrupp bestående av anställda på 

Ulricehamns kommun.  

Utvärderingsgruppen utför en samlad be-

dömning av anbudens uppfyllande av de punkter 

som redovisas under anbudsinstruktionerna.  

 

KÖPEAVTAL 

Kommunen avser att teckna ett köpeavtal senast 

under vecka 24 (2019) med den anbudsgivare 

som kommunen, efter genomförd bedömning, 

anser tillgodose anbudsinstruktionerna på bästa 

sett. 

 

FRI PRÖVNINGSRÄTT 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt 

samt rätten att när som helst under processens 

gång avsluta försäljningen. 

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte 

bindande. Köpet är bindande först då både 

köparen och säljaren har undertecknat köpe-

handlingen. 

 

 

 

 

 

 

. 
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FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 

BILAGOR 
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Fotografier 

DOMHERREN 1 

Vy mot Tingshusgatan och en av parkeringarna inom fastigheten 



Fotografier DOMHERREN 1 

Baksidan på tingshuset 

Tillbyggnaden från 1966 



Fotografier DOMHERREN 1 

AGA spis på plan 3 

Kakelugn på plan 3 



Fotografier DOMHERREN 1 

Plan 3 

Plan 3



Fotografier DOMHERREN 1 

Idrottssalen 

En av flera toaletter 

Fjärrvärmecentral plan 1 



Fotografier DOMHERREN 1 

Plan 2 

Vindsvåning 



Fotografier DOMHERREN 1 

Tillbyggnad från 1966 



Fotografier DOMHERREN 2 

DOMHERREN 2

Plan



Fotografier DOMHERREN 2 

Plan 2 

Plan 2 



Fotografier DOMHERREN 2 

Plan 2 

Plan 1



Fotografier DOMHERREN 3 

DOMHERREN 3
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LOKALISERINGSPLAN

OBJEKTNR PROJEKTNR PROJEKTANSVARIG HOS BESTÄLLAREN

BET ANT SIGNDATUMÄNDRINGEN AVSER

SKALA BETRITNINGSNUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

PROJEKTERINGSANSVARIG

RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

HANDLING

A1
A3

FÖRVALTNINGSHANDLING

Kv DOMHERREN 2, ULRICEHAMN

5740

2017-12-14

DOMHERREN 2, GULA VILLAN FSK

HUS A

PLAN 01

A1

1:100
1:200 A-40-1-0100-5740A

F ULRICEHAMNS KOMMUN 0321-59 52 14

01

Lövåsgatan

02
03A
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