
Industritomter i Haraldsby,  
Saltvik 

Pris från 8 316 € 

 

Industritomter i etablerad företagsby med god 

exponering och generösa exploateringstal    



 HARALDSBY  

INDUSTRIOMRÅDE  
 

Försäljningen innefattar sex stycken obebyggda industritomter i Ha-

raldsby industriområde i Saltvik med rejäl tillfart och god exponering mot 

landsvägen. Området är sedan en tid tillbaka delvis exploaterat som eta-

blerad företagsby och samtliga kvarvarande tomter är förberedda med 

väganslutning och kommunalt avlopp till tomtgräns.  

En av tomterna får enligt fastställd detaljplan bebyggas med industri-, 

hantverks– och lagerbyggnad där upp till 20 % av den bebyggda vå-

ningsytan får användas för försäljning. De övriga fem tomterna får be-

byggas med industri-, affärs– och lagerbyggnader. 

Totalt erbjuds ett generöst exploateringstal om 0,3 (30 % av tomtens 

totala areal) per tomt.  

Priset beräknas till 3 €/m2 och fastställs efter slutlig areal efter genom-

förd lantmäteriförrättning. Tomt 3 i kvarter 10 (egen fastighet med be-

teckningen 736-410-3-166) är färdigt styckad och är 6 000 m2 stor. 

I och med tomtförvärv förbinder sig köpare att inom tre år från och med 

köpebrevets undertecknande färdigställa byggnad som inom tidsramen 

bör vara godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten för ibruktagande. 

Byggnationen skall påbörjas inom två år och ansökan om bygglov skall 

lämnas in inom ett år från och med köpebrevets undertecknande. Un-

derlåter köpare att uppfylla ovan nämnda tidsfrister är köparen skyldig 

att betala ett avtalsvite om 50 % av köpeskillingens belopp. Vitesbelopp-

et betalas därefter för varje därpå följande tolvmånadersperiod tills skyl-

digheten uppfyllts.  

Försäljningsregler, visning av området samt övrig information tillhanda-

hålls av mäklaren.  

 

 



BETECKNING |  Outbrutna områden från fastigheten Österåker 3:150 i Haraldsby,  

    Saltvik (736-410-3-150). Fastigheten 736-410-3-166 är färdigt  

    bildad.  

TOMTAREAL |   Ca 2772—6000 m2 

PLANESITUATION |  Detaljplanerat område 

EXPLOATERINGSTAL| 0,3 (30 % av tomtarealen får bebyggas) 

ANSLUTNINGAR |  Bocknäs vatten, kommunalt avlopp samt elanslutning finns   

    förberett till samtliga tomtgränser. Köpare svarar för samtliga  

    kostnader som de tekniska anslutningarna medför. 

SAMFÄLLDA |   Finns ej 

GRAVATIONER |   Överlåts fritt från gravationer. 

TILLTRÄDE |    Omgående efter köpslut. 

VISNING |    Enligt överenskommelse 

BEBYGGELSEKLAUSUL | Om tomtköpare inte färdigställer byggnationen inom nämnda  

    tidsfrister från och med undertecknandet av köpebrevet erläggs ett  

    avtalsvite om 50 % av köpeskillingens belopp. Härefter betalas  

    vitesbeloppet varje följande tolvmånadersperiod till skyldigheten  

    fullgjorts. 

PRIS |    Ca 8 316 -18 000 €  

KOSTNADER |  Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga 

köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utver-

kande, lantmäteriförrättningskostnader för tomternas utbrytande 

samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman. 

FAKTA/FÖRSÄLJNING  







RESERVERAD 
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Till salu 

Till salu. Färdigt bildad tomt 

Tomt Kvarter Areal (m2)* E-tal Byggrätt (m2) Pris (€)* 

1 13 2 914 0,3 874,2 8 742,00 

2 13 2 772 0,3 831,6 8 316,00 

3 13 2 828 0,3 848,4 8 484,00 

4 13 2 773 0,3 831,9 8 319,00 

2 14 3 648 0,3 1 094,4 10 944,00 

3 10 6 000 0,3 1 800,0 18 000,00 

Kvarvarande tomter  

* Priset på tomterna är beräknat till 3 €/m2 och fastställs efter genomförd lantmäteriförrättning, varför 
storlekarna, priserna  och de visualiserade tomtgränserna och prospektet skall ses som riktgivande. 











Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


