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SAMMANFATTNING 

Värderingsobjekt Byggrätter inom del av Varamon i Motala, Motala 

kommun. 

Värdetidpunkt 23 mars 2017.  

Rapportdatum 4 oktober 2019. Denna rapport är en översättning av 

ursprunglig rapport daterad 27 mars 2017. 

Uppdragsgivare Motala Kommun. 

Uppdragsbeskrivning 

 

 

 

CBRE har fått i uppdrag att marknadsvärdera 

byggrätter, inom området vilket närmare beskrivs 

under avsnitt Förslagen Utveckling i enlighet med de 

åtagandevillkor som ingåtts mellan CBRE och Motala 

Kommun, daterad 2017-03-20.  

Särskilda förutsättningar Värderingen utförs med den särskilda förutsättningen 

att det finns en antagen detaljplan som godkänner 

planerad exploatering, vid värdetidpunkten.   

Ändamål Värderingens syfte är för internt ändamål.  

Typ av Värderare Extern.  

 

På basis av de särskilda förutsättningar som föreligger för värderingsobjektet, samt 

redovisat ortsprismaterial och exploateringskalkyler, bedöms marknadsvärden per 

värdetidpunkten 2017-03-23 uppgå till:  

61 000 000 kronor  

Marknadsvärde per fastighetstyp och värde följer i tabellen nedan:  

 

• Byggrätter för bostadslägenheter exklusive anslutningsavgifter 

(vatten och avlopp, elektricitet etc.), bostadsrätt för fritidsboende 

(kr/kvm bruttoarea):  

• Byggrätt för stugor med tomt exklusive anslutningsavgifter (vatten 

och avlopp, elektricitet etc.), tomt för fritidsboende (kr/kvm 

tomtarea):  

• Byggrätter för kommersiella fastigheter exklusive 

anslutningsavgifter (vatten och avlopp, elektricitet etc.), handel 

(kr/kvm bruttoarea):   

 

 

 

 

900 

 

 

475 

 

 

300 

 

 



 

   
 

• Byggrätter för kommersiella fastigheter exklusive 

anslutningsavgifter (vatten och avlopp, elektricitet etc.), lekland 

(kr/kvm bruttoarea):   

• Byggrätter för vattenland exklusive anslutningsavgifter (vatten och 

avlopp, elektricitet etc.), (kr/kvm bruttoarea):  

 

250 

 

50 

 

 

 

ANVÄNDNING BTA

VÄRDE (KR /KVM 

BTA) AREA (KVM)

VÄRDE (KR/KVM 

MARK)

RIVNINGSKOSTNAD 

(KR/KVM BTA)

TOTALT 

VÄRDE/KOSTNADER 

(KR)

Handel 10 000   300 3 000 000               

Lekland 10 000   250 2 500 000               

Vattenland 10 000   50 500 000                  

Lägenheter 11 332   900 10 198 800              

Stugor (kvm mark) 101 750            475 48 331 250              

Folkets Park 3 533     1 000-                      3 533 000-               

SUMMA 60 997 050              

TO TAL T  VÄRDE 61 000 000        

 

 

 

Andreas Eckermann 

MRICS 

Av Samhällsbyggarna Auktoriserad 
Fastighetsvärderare 

Senior Director 

CBRE Sweden AB 

T: +46 (0)7 3349 8744 

E: andreas.eckermann@cbre.com 
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INTRODUKTION 

Uppdraget 

Av Motala Kommun genom Hanna Hammarlund har CBRE Sweden AB erhållit 

uppdraget att genomföra en marknadsvärdebedömning avseende byggrätter inom 

området Varamon i Motala, Motala kommun. Värdebedömningen är utförd i mars 2017 

med värdetidpunkt 23 mars 2017. 

CBRE kommer att värdera byggrätter för bostadslägenheter (bostadsrätt för 

fritidsboende), stugtomter (bostadsrätt för fritidsboende), byggrätter för kommersiella 

fastigheter och vattenland.  

Värdebedömningen ska avse byggrätter, efter särskild förutsättning, i enlighet med 

beskriven detaljplan, vilken tillåter planerad exploatering och är gällande vid 

värdetidpunkten.   

Byggrättens storlek och utformning framgår i avsnittet som heter ”Beskrivning av 

värderingsobjektet”.  

Värderingsförutsättningar 

Värdebedömningen utgår från att all byggrätt skulle vara möjlig att exploatera ”direkt”, 

det vill säga att hänsyn ej har tagits till sådana ränte- och nuvärdeeffekter som 

uppkommer vid en etappindelning av byggrätten. 

Bedömda byggrättsvärden för bostadslägenheter, kommersiella fastigheter och 

vattenland avser byggrätten (tomtmarken) exklusive anläggnings- och anslutningsavgifter 

för vatten, avlopp, värme, bredband, tele och el m.m. Det förutsätts att 

värderingsobjektet är fastighetsbildat i enlighet med detaljplan. 

I samtliga fall förutsätts att kostnader enligt exploateringsavtal eller liknande inte 

tillkommer.  

Det förutsätts att förekommande belastande rättigheter inte är värdepåverkande. 

I värderingen utgås från att grundläggningsförhållandena är normala för området samt 

att marken inte är behäftad med någon miljöskuld, föreläggande av myndighet eller 

annat fel eller brist. 

Värderingsobjektet har inte besiktigats i samband med värderingen.  

Värdebedömningen är baserad på uppgifter inkomna från uppdragsgivaren. En 

noggrannare granskning av uppgifterna, förutom en rimlighetskontroll, har inte 

genomförts inom ramen för detta uppdrag.  

Det förutsätts att köparen köper alla byggrätter vid en enda transaktion för den 

planerade användningen, vilken beskrivs under avsnittet ”Föreslagen utveckling”.  
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Särskilda värderingsförutsättningar 

Ytorna som är fastställda i rapporten, gällande antalet enheter och total BTA, är 

ungefärliga och inte godkända med bygglov. I överenskommelse med uppdragsgivaren 

är antagen gjorda utifrån att dessa är slutgiltiga. Värderingen är därför utförd med 

villkoret att det finns en detaljplan som tillåter planerad utveckling och är antagen vid 

tillfället för värdetidpunkten.  

Värderingsunderlag 

Följande värderingsunderlag har inhämtats och erhållits, vilket vi har antagit är korrekt 

och omfattande:  

 

• Uppdragsinformation med information/kommentarer om total yta/total BTA från 

uppdragsgivaren 

• Kartunderlag 

• Utdrag ur ortsprisdatabas samt fastighets- och hyresmarknadsdatabaser 

 

Någon närmare kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, har inte 

utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift eller 

värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara felaktig bör 

värderingen utföras igen med den riktiga informationen. 

Ansvarsbegränsning 

CBRE:s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada för fel och 

försummelse. Det omfattar inte indirekt skada såsom utebliven vinst, förväntad 

besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. CBRE:s ansvar 

omfattar inte skada som beror på att felaktiga förutsättningar eller felaktig information 

lämnats till oss vare sig informationen erhållits från uppdragsgivaren eller officiella 

register. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på 

ersättning inte framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast ett år efter att uppdraget 

har utförts. CBRE accepterar inget skadeståndsansvar mot annan part än 

uppdragsgivaren för värdeutlåtandets innehåll. För ytterligare information se bilaga 

”Allmänna Villkor för Värdeutlåtande”. 

Värderingsstandard 

Värderingen har upprättats i enlighet med IVSC internationella värderingsstandard, 

nionde upplagan. Vi kan också försäkra att vi har följt Samhällsbyggarnas (fd. ASPECTS) 

etiska regler. De fastighetsegenskaper som ligger till grund för värderingen är angivna i 

denna rapport. Värderingen är utförd av Andreas Eckermann, auktoriserad 

fastighetsvärderare utav Samhällsbyggarna och RICS registrerad fastighetsvärderare.  Vi 

bekräftar att vi har tillräckligt med lokala och nationella kunskaper om 

fastighetsmarknaden och har den kompetens och förståelse som krävs för att genomföra 

värderingen på ett fullvärdigt sätt. 
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Övrigt 

Det arvode som CBRE erhåller för att utföra denna värdering är ett förutbestämt belopp 

och ej kopplat till fastighetens marknadsvärde. Värderingen finns tillgänglig för tillsyn av 

uppförande hos RICS disciplinnämnd, i enlighet med RICS standard. I händelse av att Ni 

anser att vi inte uppnått de höga krav som vi ställt oss i de tjänster vi tillhandahåller, 

meddela i så fall oss. En skriftlig kopia av vår handlingsplan för klagomål kommer att 

göras tillgänglig på begäran. 
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RÄTTSLIGT MEDDELANDE 

”Denna värderingsrapport (“Rapporten”) har upprättats av CBRE Sweden AB (”CBRE”) 

uteslutande för Motala Kommun (”Kunden”) i enlighet med villkoren i uppdragsbrevet 

daterat den 20 mars 2017 (”Uppdraget”). Rapporten är konfidentiell och får ej lämnas 

ut till någon annan än Kunden utan CBRE:s skriftliga medgivande. CBRE har 

tillhandahållit denna Rapport under förutsättning att den endast kommer att visas för och 

användas av Kunden och att ingen annan person äger rätt att åberopa den utan CBRE:s 

uttryckliga skriftliga medgivande. För det fall CBRE uttryckligen har godkänt att en annan 

person än Kunden får åberopa Rapporten ska CBRE ej ha större ansvar gentemot någon 

part som åberopar denna Rapport än vad de skulle ha haft om sådan part hade varit en 

gemensam klient enligt Uppdraget.  

CBRE:s högsta sammanlagda ansvar gentemot alla parter, oavsett om det har 

uppkommit under, i samband med eller i enlighet med åberopandet av denna Rapport, 

och vare sig det grundar sig på avtalsförhållande eller annars, genom försummelse eller 

på annan grund, ska ej överstiga det lägre beloppet av:  

(i) 25% av värdet på fastigheten vilken Uppdraget avser på dagen för Uppdraget; 

eller  

(ii) 25 prisbasbelopp vid värdetidpunkten; samt 

 

CBRE ska ej vara ansvarig för någon indirekt, särskild eller sekundär förlust eller skada 

oavsett hur den har orsakats, vare sig det grundar sig på avtalsförhållande eller annars, 

genom försummelse eller på annan grund, som uppstår till följd av eller i samband med 

denna Rapport. Inget i denna Rapport ska utesluta ansvarsskyldighet som inte enligt lag 

kan uteslutas.”  
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BESKRIVNING AV VÄRDERINGSOBJEKT 

Objektstyp Byggrätter för bostadslägenheter (bostadsrätt för 

fritidsbebyggelse), stugtomter bostadsrätt för 

fritidsbebyggelse), byggrätter för kommersiella 

fastigheter och vattenland.  

Fastighetsbeteckning Agneshög 3:1, Agneshög 3:2, Del av Råssnäs 2:27, 

Folkets Park 1, Folkets Park 3, Folkets Park 2, Del av 

Råssnäs 2:28, Fjällskivlingen 1, Del av Varamon 1:52, 

Del av VARAMON 1:13 

Adress Värderingsobjektet ligger i området Varamon i 

kommunen Motala 

Kommun Motala 

Lagfaren ägare Motalas Kommun 

 

 

Ungefärligt läge för området markerat med en grön ruta.   

Källa: Datscha 
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Mark, areal och nuvarande markanvändning 

Värderingsobjektet omfattar en total yta på cirka 28 hektar. Nuvarande markanvändning 

är oexploaterad skog och grönområden längst med utomhusbadet (Motalabadet), 

Folkets Park och en camping med stugor och parkeringar.  

Servitut och nyttjanderätter 

Värderingsobjektet består av flera fastigheter som ligger i Motala och förekomsten av 

rättigheter som berör värderingsobjektet har inte utretts inom ramen för uppdraget. 

Eventuellt förekommande belastande rättigheter har förutsatts vara ej värdepåverkande. 

Vidare förutsätts att värderingsobjektet blir utrustat med sådana rättigheter som krävs för 

det nyttjande som planförslaget anger.  

Gemensamhetsanläggning 

Förekomsten av gemensamhetsanläggningar som berör värderingsobjektet har inte 

utretts inom ramen för uppdraget. Förekommande gemensamhetsanläggningar 

förutsätts vara ej påverkande för värderingsobjektet. Vidare förutsätts att 

värderingsobjektet blir utrustat med sådana gemensamhetsanläggningar som krävs för 

det nyttjande som planförslaget anger.  

Lägesbeskrivning (Makro) 
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Population growth
 Number of inhabitants

 Population change per year (%)
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Population structure
Motala Sweden

 

Fastigheten är belägen i Motala kommun i Östergötlands län. 

Motala kommun har 43 235 invånare (2016-11-30). Detta rankar kommunen som 

nummer 56 befolkningsmässigt i Sverige. 

Under de senaste tio åren har Motala haft en positiv befolkningsutveckling. 

Förändringen har i genomsnitt varit 0,3 procent per år. Genomsnittsåldern i Motala är 

43,1 år. Befolkningspyramiden ovan visar befolkningsstrukturen i Lerum jämfört mot 

strukturen i hela Sverige. 
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Medianinkomsten per år i Motala är 245 907 kronor, att jämföra med 

medianinkomsten i Sverige som är 264 494 kronor per år (2015). Medianvärdet av den 

disponibla inkomsten per hushåll i kommunen är 311 400 kronor per år, att jämföra 

med den disponibla inkomsten per person i Sverige som är 345 800 kronor per år 

(2015). 

Enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten för personer i åldrarna 16-64 år i 

kommunen 8,4 procent (2016). Enligt samma definition är den genomsnittliga 

arbetslösheten i Sverige 6,0 procent. 

Den största offentliga arbetsgivaren i Motala är Motala Kommun och den största privata 

arbetsgivaren är Poppelstaden Omsorgsförvaltning Aktiebolag med 4 075 respektive 

225 anställda. Den näringsgren med flest anställda i kommunen är inom människors 

hälsa och socialt arbete.  

Arbetsgivare Anställda 

Motala Kommun 4075

Mondelez Sverige Production AB 1325

Poppelstaden Omsorgsförvaltning Aktiebolag 225

Samhall Aktiebolag 175

Aleris Specialistvård Motala AB 125

Försvarsmarkten 125

Arla Plast AB 125

Autoliv Electronics Aktiebolag 125

Östenssons Livs Aktiebolag 125

Aktiebolaget Motala Verkstad 125

10 STÖRSTA ARBETSGIVARNA I MOTALA

 

I den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv, där företagsklimatet för samtliga 290 

kommuner i Sverige bedöms, rankas Motala som nummer 244 (2016). 

Av invånarna mellan 25 och 64 år i kommunen har cirka 13,0 procent en 

eftergymnasial utbildning kortare än tre år och 16,0 procent en eftergymnasial 

utbildning om tre år eller längre. 

Källa: foretagsklimat.se, SCB, Arbetsförmedlingen och Ekonomifakta 
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Läge (mikro) och kommunikationer 

 

 

Värderingsobjektet ligger i området Varamon som är beläget i Motala kommun. 

Varamon är beläget vid stranden av Vättern, Sveriges näst största sjö. Omkringliggande 

områden karaktäriseras av bostadsbebyggelse i kombination med oexploaterade 

grönområden. Ett industriområde med olika typer av verksamheter ligger i 

värderingsobjektets närhet. Området är beläget cirka 3 kilometer från centrala Motala 

och inom cirka 500 meter finns kommersiell service med mataffär och vårdcentral.  

Vid Motalabadet och Folkets Park finns en busshållplats. Härifrån går busslinje 301 som 

går till centrala Motala. Väg 50 ligger vid värderingsobjektet som anknyter till motorväg 

E4 och E20, vilka ligger cirka 26 kilometer söder respektive 67 kilometer norr om 

värderingsobjektet.  

Föreslagen utveckling  

Värderingobjektet består av fem olika delområden vilka är redovisade på sidan 13. 

Föreslagen utveckling av de olika områdena är*:   

LÄGE ANVÄNDNING MARK AREA (KVM) ANTAL ENHETER SUMMA BTA (KVM)

Handel 121 000                   10 000                      

Lekland 10 000                      

Vattenland 10 000                      

Parkeringsplatser

1B Lägenheter 7 900                      80                                           4 000                        

2 120 000                   

Stugor - 250                                          18 150                      

Lägenheter - 100                                          7 332                        

3 Stugor 7 500                      25                                           1 513                        

4 Stugor 10 100                    40                                           2 420                        

5 Stugor 15 900                    55                                           3 630                        

1A
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Värderingsobjektet består av total 10 000 kvm handel, 10 000 kvm lekland, 10 000 

kvm vattenland, 11 332 kvm för lägenheter och 25 713 kvm för stugor.  

*Ytorna som anges är ungefärliga. Lägenheterna och stugorna kommer att bestå av cirka 550 olika enheter 

med varierande storlek. Inga exakta uppgifter gällande de olika enheterna finns eller total BTA. Vägledande 

information från uppdragsgivaren är cirka 37 000 kvm för lägenheter och stugor, och att varje stuga har en 

tomt på cirka 275 kvm.  

 

Värderingsobjektet består av byggrätter som ligger inom områden som är markerade med vitt på 

kartan ovan. Karta: Motala Kommun 
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ÖVERSIKT FASTIGHETSMARKNAD 

Transaktionsmarknaden - Sverige 

Som en reaktion på Brexit saktade den europeiska transaktionsmarknaden ner något 

under 2016 och då främst den brittiska marknaden. Denna inbromsning av 

transaktionsmarknaden kan ha gynnat den svenska marknaden som har setts som 

förhållandevis säker jämte den brittiska. 

År 2016 summeras som ännu ett rekordår vad avser fastighetstransaktioner. Den totala 

investeringsvolymen summerar CBRE till 165,3 MKR, vilket är en ökning om 21 % i 

jämförelse med föregående rekordår 2014 och 30% jämfört med 2015. Total 

investeringsvolym för Q4 är 52 billioner kronor.  

 

Drivande för investeringsvolymen är bland annat Castellums köp av Norrporten. 

Efterfrågan på att investera i fastigheter är stort och denna efterfrågan har drivit på 

utvecklingen av genomförda affärer av större fastighetsportföljer. Strukturella affärer är 

exkluderade från investeringsvolymen och då bland annat Blackstone’s förvärv under år 

2016 av aktierna i D. Carnegie & Co. AB.  

Intresset från internationellt kapital har varit mycket starkt under 2016. Utländska 

investerare har en lång historia av att investera i Sverige och anser att det är en relativt 

säker marknad; dessutom är de bekanta med marknaden och anser generellt att det är 

lätt att göra affärer. De utländska investerarna har ett fokus på core/core+ i trygga 

geografiska lägen. 



 

   
 

15 

 

Intresset för att investera i fastigheter är stort och detta intresse har även drivit på 

utvecklingen av genomförda affärer av större fastighetsportföljer. Portföljaffärer nådde 

upp till nivån 64,5 miljarder, vilket motsvarar hela 57 procent av den totala 

investeringsvolymen.  

Segmentet kontor dominerade under 2016 och slutade upp på en total 

transaktionsvolym om 53,3 miljarder, vilket motsvarar 32 procent av den totala 

volymen. Även bostäder och handel slog rekord i transaktionsvolym där en ökning på 

32 respektive 18 procent jämfört med 2015 noterades.  

 

 

Stockholm, med en transaktionsvolym på cirka 39 miljarder kronor och en 

marknadsandel på 24 procent 2016, dominerar geografiskt transaktionsmarknaden. 

Intresset för investeringsmarknaden i Stockholm är större än någonsin. Den aktuella 

prime yielden är rekordlåg och hyrorna är högre än någonsin. Regionerna Göteborg 
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och Malmö slutade upp på 8,6 respektive 7,7 miljarder kronor i transaktionsvolym 

2016. Resterande marknader i Sverige, utanför de tre största städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö, bidrog med transaktioner för 110 miljarder, motsvarande 67 

procent av den totala volymen. De höga siffrorna beror främst på de stora 

fastighetsportföljerna med stor geografisk spridning.  

  

 

Tack vare tillgängligt kapital med låga räntor, i kombination med få produkter på 

marknaden och köpare med ett långsiktigt investeringsperspektiv, räknar vi med fortsatt 

skarpare direktavkastningskrav, särskilt för de kommersiella segmenten i attraktiva lägen. 

CBRE förutspår även att det kommer att ske en fortsatt hög efterfrågan på 

kvalitetsprodukter. 

Trots att marknaden är stark finns ändå en oro kopplad till de potentiella förändringarna 

gällande skatter vid paketering. Det nya förslaget kommer presenteras i slutet av första 

kvartalet och beroende på resultatet kan det ha en negativ effekt på 

transaktionsvolymerna. 



 

   
 

17 

VÄRDEBEDÖMNING 

Som beskrivet ovan består värderingsobjektet av byggrätter för bostadslägenheter 

(bostadsrätt för fritidsboende), stugtomter (bostadsrätt för fritidsboende), byggrätter för 

kommersiella fastigheter och ett vattenland inomhus.  

Värderingarna är gjorda i möjligaste mån med grund i jämförelseobjekt där jämförbara 

byggrätter och tomter har sålts. Eftersom antalet jämförelseobjekt är begränsat utgörs 

värderingen också av en kompletterande exploateringskalkyl.   

Byggrätt för lägenheter 

Transaktionsunderlag 

En undersökning avseende försäljningar av tomter (med Skatteverkets typkod 310, 311, 

313) med byggrätter för lägenheter har utförts. Det undersökta tidsintervallet är från 1 

januari 2013 och framåt i kommunerna Motala, Falköping, Karlsborg, Askersund, 

Gränna och Vadstena.   

Resultatet av undersökningen var svagt eftersom det inte gick att hitta några köp som var 

jämförbara.  

Vid kontakt med Motala kommun fick CBRE information gällande två köp där en privat 

aktör köpt mark av kommunen. Båda affärerna genomfördes i slutet av 2016.   

Det första köpet omfattade mark beläget vid ”Hamnparkeringen” bredvid älven ”Motala 

ström”, vilket ligger i centrala Motala. Priset motsvarade 2 200 kr/kvm bostadsyta, vilket 

motsvarar cirka 1 700–1 800 kr/kvm BTA.  

Det andra köpet var fastigheten Buntmakaren 9, vilken också är belägen i centrala 

Motala men saknar utsikt över älven. Priset motsvarade 1 500 kr/kvm BTA.  

Vid jämförelse med värderingsobjektet finns det några stora skillnader/förutsättningar 

vilka måste beaktas vid en bedömning av marknadsvärdet:  

• Skyldighet – Eftersom värderingobjektet avser lägenheter som köparen måste 

hyra ut till en annan person (de kan inte användas som en permanent bostad) är 

detta något som kan göra att värdet sjunker.   

• Läge – De försålda lägenheterna är belägna i centrala Motala, vilket anses vara 

det bästa läget för lägenheter med närhet till både kommersiell service och 

tågstation. Ett av de sålda objekten ligger längs med älven, vilket anses vara ett 

av de bästa lägena för bostäder.  

• Attraktivitet – De försålda objekten skiljer sig jämfört med värderingsobjektet 

eftersom de inte igår i ett större turistområde med vattenpark utan är separerade 

från annan form av aktivitet/användning.  

• Likviditet – Bostads- och fastighetsmarknaden i Motala är generellt på en låg 

nivå när det gäller efterfrågan.   

Marknadsvärdet på värderingsobjektet uppskattas vara lägre än jämförelseobjektens och 

bedöms ligga inom intervallet 800–1 100 kr/kvm.  
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För att komplettera undersökningen, har en analys genomförts av försålda lägenheter 

upplåtna med bostadsrätt i Motala. Lägenheterna som analyserades är försålda i maj 

2015 och framåt. Utvalda objekt är presenterade i tabellen och kartan nedan.  

 

ADRESS RUM AREA HYRA

BYGGNADS 

ÅR PRIS KR/KVM SÅLD

1 Bispmotalagatan 18 A  2 53             2 235 1960            910 000           17 169 2017-02

2 Borgmästaretorget 3 C  3 56             3 420 1943            700 000           12 500 2016-11

3 Drottninggatan 22 A  2 40             2 839 1943            415 000           10 375 2016-11

4 Zederslundsgatan 1 B  2 46             2 167 1943            625 000           13 586 2016-06

5 Akasialiden 8  3 74             5 460 1990         1 800 000           24 324 2016-09

6 Zederslundsgatan 7 A  2 52             2 458 1944            650 000           12 500 2016-04

7 Bispmotalagatan 18 B  2 52             2 318 1960            900 000           17 307 2016-10

8 Zederslundsgatan 5 B  2 46             2 167 1943            575 000           12 500 2016-05

9 Drottninggatan 22 E  2 40             2 839 1943            400 000           10 000 2016-07

A Storgatan 17 A  2 49             3 427 1943            550 000           11 224 2017-02

B Bispmotalagatan 20 A  2 56             2 123 1946            900 000           16 071 2015-11

C Källgatan 11 B  3 80             5 866 1990         1 550 000           19 375 2017-01

D Östermalmsgatan 9 A  3 76             5 484 1951         1 020 000           13 421 2017-01

E Storgatan 17 A  2 49             3 427 1943            365 000             7 448 2016-09

F Östermalmsgatan 9 B  2 55             3 763 1964            775 000           14 090 2017-02

G Bispmotalagatan 18 B  2 41             1 744 1960            560 000           13 658 2016-10

H Drottninggatan 22 B  1 38             2 702 1940            445 000           11 710 2016-09

I Bispmotalagatan 18 A  2 53             2 410 1960            680 000           12 830 2015-05

J Zederslundsgatan 11 A  2 50             2 352 1943            530 000           10 600 2015-10

K Akasialiden 12  2 65             4 743 1990            695 000           10 692 2015-10

L Zederslundsgatan 11 A  2 50             2 352 1943            500 000           10 000 2015-06

M Akasialiden 8  3 82             5 914 1990         2 000 000           24 390 2015-09

N Drottninggatan 22 D  1 38             2 702 1940            350 000             9 210 2016-06

O Källgatan 23 B  3 80             5 866 1990         1 600 000           20 000 2015-10

P Storgatan 19 B  2 46             3 256 1941            540 000           11 739 2016-10

GENOMSNITT         3 361       14 656 
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I genomsnitt motsvarar priset 14 656 kr/kvm. Genomsnittlig månadskostnad är 3 361 

kr/kvm. Med hänsyn till avgiften, uppskattas värdet ligga inom intervallet 26 500 – 

31 000 kr/kvm. Inget av objekten presenterade i tabellen är nybyggda, däremot är alla 

belägna i centrala Motala.  

De presenterade värdeintervallet återspeglar värdet av producerade och färdiga 

lägenheter redo för inflyttning. Eftersom värderingobjektet avser byggrätter måste dessa 

värden justeras.  

Vidare analyser av marknadsvärdet för värderingobjektet presenteras i en 

exploateringskalkyl på sidan 25.  

Byggrätter för stugor 

Transaktionsunderlag 

En undersökning avseende försäljningar av tomter med byggrätter för enfamiljshus (med 

Skatteverkets typkod 211) har utförts. Det undersökta tidsintervallet är från 1 januari 

2013 och framåt i Motala kommun. Endast transaktioner utan uppenbart släktskap 

och/eller intressegemenskap har inkluderats och presenteras i tabellen och kartan 

nedan.  

 

NUMMER DATUM

LÄGE 

(MIKRO) FASTIGHET

ANVÄNDNING/

TYPKOD

AREA 

(KVM)

PRIS 

(TKR)

PRIS 

KR/KVM KÖPARE SÄLJARE

1 2015-02-17 Motala BROMMA 2:25 211 1 207 800 663
Pilhemmer,Anna Ingrid 

Astrid
Ekman,Kent Bonny Roland

2 2014-04-23 Motala KANALJORDEN 3:7 211 1 192 950 797 Rydell,Jan Henrik Ab Göta Kanalbolag

3 2014-04-03 Motala DOCKAN 5 211 1 583 700 442 Lundberg,Kerstin Elisabet Ab Göta Kanalbolag

4 2013-10-29 Motala LINDENÄS 3:17 211 1 678 2 600 1 549
Åkesson,Richard Georg 

Christoffer
Eriksson,Jan Erik

5 2013-07-05 Motala BROMMA 2:9 211 1 061 2 250 2 121 Eriksson,Ann Christine Aruhn,Britt Marie

GENOMSNITT 1344 1460 1086
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Tabellen ovan presenterar fem köp där genomsnittliga priset är 1 460 000 kr vilket 

motsvarar cirka 1 100 kr/kvm mark.  

Eftersom värderingsobjektet avser stugor där köparen är skyldig att hyra ut till en annan 

person (de kan inte användas som en permanent bostad) är detta något som måste 

beaktas vid uppskattningen av marknadsvärdet. Objekten i jämförelsematerialet 

presenterade ovan är olika värderingsobjektet eftersom de är belägna enskilt i 

bostadsområden och inte en ingår i ett större turistområde med vattenpark.  

Tabellen ger oss en hint gällande efterfrågan för dessa typer av fastigheter i Motala. 

Eftersom det enbart har skett fem köp de senaste fyra åren kan det antas att efterfrågan 

är låg. Det är ytterligare en faktor som skiljer sig mellan objekten i tabellen och 

värderingsobjektet eftersom värderingsobjektet består av 370 tomter som ska 

produceras och säljas inom en kort tidsperiod. Detta borde också påverka värdet 

eftersom efterfrågan tyder på att köp inte är vanligt förekommande.  

Priset för mark enligt tabellen varierar inom intervallet 422 – 2 121 kr/kvm. På grund av 

de ovan angivna skillnaderna uppskattas marknadsvärdet för värderingsobjektet ligga i 

det lägre intervallet, mellan 450–550 kr/kvm markarea.  

För att komplettera undersökningen har en analys av köpta/sålda stugor i norra delen 

av Vättern genomförts. Objekten försåldes under 2014 och framåt och stugorna har en 

maximal bostadsyta på 80 kvm. Objekten är presenterade i tabellen nedan och deras 

läge återges i kartan nedan. Fastigheter med för stor tomtyta har sorterats bort då de ej 

anses jämförbara. 

 



 

   
 

21 

  

ADRESS RUM BOSTADSYTA TOMT (KVM) BYGGNADS ÅR PRIS KR/KVM TRANSAKTIONSDATUM

Sjökärrsvägen 18  3 60 1 000             1958 1 200 000          20 000               2016-04

Järsätter 201  3 78 1 465             1929 1 400 000          17 948               2015-11

Järsätter 229  4 69 1 300             1965 400 000             5 797                 2016-06

Nedra lid södra 28  3 43 1 450             1963 500 000             11 627               2016-05

Böljegången 26  3 53 812                1969 2 600 000          49 056               2015-09

Nedra lid södra 42  2 58 1 200             1965 350 000             6 034                 2015-05

Nedra lid 17  3 60 1 000             1970 360 000             6 000                 2016-04

Månsudden 14  3 55 1 251             1942 4 600 000          83 636               2015-05

Nedra lid östra 15  2 49 1 200             1960 160 000             3 265                 2016-07

Nedra lid 0  3 64 1 300             1963 415 000             6 484                 2015-05

Notvarpsstigen 17  2 40 1 026             1964 1 000 000          25 000               2015-11

Stekelstigen 4  2 80 1 048             1955 1 000 000          12 500               2014-06

Nedra lid norra 12  2 50 1 200             1965 175 000             3 500                 2015-09

Råssnäsudden 1  4 70 990                1932 3 200 000          45 714               2014-05

Majstångsgränd 3  3 69 1 330             1960 200 000             39 130               2014-12

Varamovägen 136  4 76 1 063             1950 2 100 000          27 631               2014-06

Skäljenvägen 18  3 65 2 000             1960 650 000             10 000               2016-07

Varamovägen 185  3 60 1 032             1945 3 550 000          59 166               2014-03

Nedra lid södra 6  3 46 1 000             1963 250 000             5 434                 2015-05

Järsätter 247  2 42 1 200             1965 380 000             9 047                 2015-09

Ringvägen 9  3 51 1 000             1962 525 000             10 294               2016-06

Nedra lid östra 19  2 42 1 200             1969 135 000             3 214                 2014-09

Fågelväg 4  3 62 1 100             1962 650 000             10 483               2015-05

Sörhamn glättnäs 28  2 45 1 100             1962 510 000             11 333               2016-06

Sörhamn glättnäs 8  2 43 -- 1959 600 000             13 953               2016-06

Bocksjö ängsbacka 1  4 70 1 150             1937 650 000             9 285                 2016-05

Bocksjö dalen 1  2 70 2 948             1930 575 000             8 214                 2015-07

Vaberget glättenäs 44  3 50 981                1978 925 000             18 500               2014-04

Skogaryd 10  -- 76 3 124             1909 50 000               657                    2015-05

Ekenäsvägen 5  3 48 2 941             1940 295 000             6 145                 2014-12

Forsanäsvägen 30  3 68 1 567             1962 1 900 000          27 941               2015-10

Forsanäsvägen 7  3 60 1 186             1965 1 999 999          33 333               2015-06

Stora forsa 408  2 40 1 431             1959 920 000             23 000               2016-07

Forsanäsvägen 7  -- 48 1 186             1965 2 000 000          41 666               2015-07

Forsanäsvägen 46  -- 67 1 768             1962 2 350 000          35 074               2014-04

Badviksvägen 3  3 65 1 279             1967 1 950 000          30 000               2014-03

Silverviksvägen 12  3 42 1 313             1974 725 000             17 261               2014-04

GENOMSNITT 58 1 365         19 330          
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Genomsnittligt pris motsvarar 19 330 kr/kvm bostadsyta. Den genomsnittliga tomten 

har storleken 1 365 kvm och det genomsnittliga priset motsvarar cirka 830 kr/kvm 

mark.  

Som nämnt på föregående sida finns det några stora skillnader mellan 

värderingsobjektet och objekten i tabellen ovan gällande användning med mera. Köpen 

är däremot intressanta eftersom det är mindre stugor avsedda för ett semesterändamål, 

vilket gör att de ger en indikation på efterfrågan av dessa typer av stugor i denna delen 

av Sverige. Av den anledningen har dessa uppgifter haft stor betydelse och beaktats vid 

antagandet av marknadsvärdet.  

Med ovanstående övervägande som grund bedöms marknadsvärdet per stuga till 475 

kr/kvm mark. För 370 tomter med en tomtstorlek på 275 kvm är detta lika med 

48 330 000 kr.  

Byggrätter för kommersiella fastigheter 

Transaktionsunderlag 

En undersökning av sålda och köpa tomter (med Skatteverkets typkod 310, 311, 313) 

avseende byggrätter för kommersiella byggnader har genomförts. Det undersökta 

tidsintervallet är från 1 januari 2013 och framåt i kommunerna Motala, Falköping, 

Karlsborg, Askersund, Gränna och Vadstena. Endast transaktioner utan uppenbar 

intressegemenskap har tagits med och presenterats i tabellen nedan. Transaktioner där 

storlek på byggrätten eller kommersiellt ändamål inte framgick har även dessa sorterats 

bort från undersökningen.  

Undersökningen resulterade i ett lågt antal relevanta försäljningar. Enbart två 

transaktioner hade nödvändig information gällande byggnadsarea för att möjliggöra 

uppskattning av priset per kvadratmeter BTA.  

FASTIGHET KÖPARE SÄLJARE DATUM LOKALAREA PRIS FAKTOR (FÖR BTA) BTA KR/KVM BTA

HJORTRONET 2 Vätternkompaniet Ab Motala Kommun 2013-06-26 650 200 1,15 748 268

ODONET 7 D&D Biltvättar AB Privat person 2015-10-12 1589 1900 1,15 1827 1040  

Av de försäljningar presenterade ovan är Hjortronet 2 mest jämförbar på grund av dess 

användning och läge då det andra objektet, Odonet 7, köpts av ett biltvättföretag vilket 

innebär att prisbedömningen kan skilja sig från värderingsobjektets.  

Hjortronet 2 är markerat på kartan nedan.  
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Objeket ligger i handelsområdet Bråstorp i Motala. Objektet används för en lokal 

verksamhet som arbetar med konsultverksamhet inom CAD och konstruktion. Det 

uthyrningsbara området är multiplicerat med en faktor på 1,15 för att få fram BTA. 

Försäljningspriset var 200 000 kr för fastigheten, vilket motsvarar cirka 270 kr/kvm BTA.  

Vid jämförelse med värderingsobjektet finns det några stora skillnader/omständigheter 

som måste beaktas vid bedömning av marknadsvärdet för värderingsobjektet:  

• Transaktionsdatum – Försäljningen gjordes i juni 2013, vilket är nästan fyra år 

sedan. Av den anledningen kan köpet anses som lite gammalt i jämförelse med 

värderingsobjektet.  

• Fastighetsanvändning - Värderingsobjektet kommer att användas för handel och 

vattenland/lekland. Köparen av Hjortronet 2 köpte marken för sin egen 

verksamhet. Som egenanvändare undanröjs spekulativa element i förvärvet.  

• Läge – Köpet avser ett objekt som ligger i handelsområdet Bråstorp, vilket är ett 

mycket mer etablerat område för handel och annan verksamhet än området för 

värderingsobjektet.  

Fastighetsmarknaden i Motala anses vara stabil under de senaste fem åren, och det har 

inte skett någon större värdeökning för den här typen av fastigheter i staden. Antalet 

försäljningar som är presenterade ovan tyder också på en låg efterfrågan av fastigheter i 

Motala. Försäljningspriset kan därför anses vara en god indikator för värdet på 

värderingsobjektet.  

För att komplettera undersökningen har en analys av försäljningar inom 

handelsfastigheter i Motala genomförts. Objekt som har sålts/köpts under 2013 och 

framåt är presenterade i tabellen nedan.  

NR.

ÅR:

KVARTAL LÄGE FASTIGHET

ANVÄNDNING/

TYPKOD AREA, KVM PRIS, MKR

PRIS/

KVM YIELD KÖPARE SÄLJARE

1 2013:2 Karlstad, Strägnäs, 

Visby, Lund, Motala, 

Ljusdal

Portfolio with mainly Systembolaget as tenant Handel - 

Övrigt/mixed

90 000 800 8 889 8,60 Granen Nordisk Areal

2 2014:1 Motala Portfolio Retail Handel 8 268 60 7 257 Estea Sverigefastigheter 2 AB

3 2015:2 Västerås, Eskilstuna, 

Södertälje, Kalmar, 

Borås, Växjö, Motala

Centra (Västerås), Cityhyset (Eskilstuna) Telgehuset 

(Södertälje) Kvasten (Kalmar) Storknallen (Borås) 

Linnégallerian (Växjö) Gallerian (Motala)

Handel - 

Shopping Centre

73 146 1 127 15 408 Agora (A Group of Retail Assets 

Sweden AB)

Niam har tecknat avtal om att sälja sju 

köpcentrum i södra Sverige till det nya bolaget 

Agora, A Group Of Retail Assets Sweden AB

4 2015:2 Motala Tranbäret 3 (Bråstorps Handelsområde) Handel - Big-box 2 360 35 14 831 Estea Sverigfastigheter 2 AB Lekgruppen i Sverige AB

5 2015:2 Motala Lingonet 2 (Bråstorps Handelsområde) Handel - Big-box 3 303 34 10 294 7,50 Estea Sverigefastigheter 2 K/S Motala

6 2016:1 Gotland & Motala Pipdånen 5&6 (Visby) Magneten 4 (Motala) Handel - 

Övrigt/mixed

5 579 67 12 009 N/A Kungsleden

7 2016:3 Motala Dollarstore (Bråstorp Handelsområde) Handel - Big-box 3 000 22,8 7 600 Estea Sverigefastigheter 2 AB Ingen information

 

Försäljningspriset varierar inom intervallet 7 257- 14 831 kr/kvm för enskilda objekt 

belägna i Motala. Direktavkastningen för köpet på fastigheten Lingonet 2 är känd. 

Fastigheten såldes för en normaliserad direktavkastning om 7,5 % under Q2 2015.  

Vidare analyser av marknadsvärdet för värderingsobjektet presenteras i en 

exploateringskalkyl på sidan 26.  
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Byggrätter för vattenland 

Eftersom ett vattenland är ett ovanligt objekt med nästintill inga jämförbara köp är det 

svårt att fastställa ett marknadsvärde med hänsyn till jämförelseköp. Det är även svårt att 

förlita sig på en exploateringskalkyl för denna typ verksamheter eftersom hyresnivåerna 

är mycket osäkra och intäkterna från vattenland/badhus ofta är mindre än kostnaden för 

att upprätthålla verksamheten. Det är vanligt att dessa typer av verksamheter delvis 

finansieras av bidrag från kommunen. Byggkostnaderna är också svåra att bedöma 

eftersom dessa typer av fastigheter är komplexa att bygga såväl som de är förknippade 

med större risker, vilket är anledningen till att många byggföretag är ovilliga att bygga 

dessa, t.ex. har Skanska slutat genomföra byggprojekt för badhus.  

Nedan presenteras två försäljningar av vattenland i Sverige.  

Under 2015 köpte Sollefteå kommun fastigheten Hågesta 3:123 från Vasallen Sollefteå 

AB. Försäljningspriset uppgick till 1 100 miljoner kronor vilket omfatta totalt 9 689 kvm 

mark vilket motsvarar 113 kr/kvm. Ett badhus med totalt 2 000 kvm BTA byggdes för 

cirka 550 kr/kvm BTA.  

Under Q3 2016 sålde Järfälla kommun fastigheten Järfälla Jakobsberg 2:2841 till 

Tagebad AB, vilka kommer finansiera, bygga och bedriva det nya badhuset. Avtalet 

anger att kommunen kommer betala en årlig kompensation om 23,1 miljoner kr till 

bolaget; detta avser kompensation för de delar av byggnaden där simbassängerna är 

belägna, vilka anses tillhöra kommunens intresse. Kommunen står dessutom som garant 

för den övervägande delen av investeringen i fastigheten. Köpeskillingen uppgick till 2 

miljoner kr för en tomtareal om 5 400 kvm, motsvarande cirka 370 kr/kvm land. 

Som tidigare angavs är badhus/vattenland speciella både konstruktionsmässigt och som 

investeringsalternativ, vilket de beskrivna transaktionerna vittnar om. Den första affären 

avsåg ett köp där kommunen köpte fastigheten för att bygga en badanläggning, där 

kommunen främst drivs av ett allmänt intresse att tillgodose sina invånare ett badhus 

istället för ett kommersiellt motiv. Den andra affären rörde ett projekt där kommunen 

både står som garant för den övervägande delen av investeringen samt att de 

kompenserar fastighetsägaren för de ytor som ligger inom kommunens intresse, dvs. 

bassängytorna. Detta exemplifierar de särskilda förutsättningar som föreligger för 

badhus/vattenland som investeringsalternativ, då marken mer lönsamt skulle kunna 

nyttjas för en annan användning. En parallell kan dras till skidorter, där anläggningens 

lönsamhet oftast är kopplad till uthyrning av stugor/lägenheter, restauranger osv och 

inte själva skidbackarna/liftsystemet.  

Enligt uppgifterna är köparen skyldig att bygga vattenparken som en del av avtalet för 

att köpa marken vilket begränsar möjligheten att använda marken för ett annat 

ändamål. Det är svårt att föreställa sig att en investerare köper marken med syfte att 

driva en lönsam verksamhet med endast vattenlandet. Samtidigt är det enligt CBRE 

bättre att äga mark än att inte göra det eftersom det alltid kommer finnas framtida 

möjligheter.  

Med detta sagt bedöms marknadsvärdet till 50 kr/kvm BTA.   
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Exploateringskalkyl 

Kalkylernas intäktssida utgörs av projektvärdet efter färdigställande vilket bedöms med 

ledning av marknadsmässig indata för hyror, kostnader för drift- och underhåll och 

fastighetsskatt samt ett marknadsmässigt avkastningskrav. När det gäller bostadsrätter är 

projektvärden anpassade till noterade priser.  

Exploateringskostnaderna är schablonmässigt bedömda med ledning av statistik och 

erfarenhetstal. Byggrättens marknadsvärde bedöms genom att avräkna projektrisk och 

vinst från nettot till en värdenivå som även är avstämd mot noterade köp av så långt 

möjligt jämförbara byggrätter. 

Metoden har fördelen att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt 

är denna typ av kalkyler känsliga även för förhållandevis små förändringar av indata 

varför kalkylresultatet bör betraktas som en rimlighetskontroll, eller en illustrering av, de 

slutsatser som kan dras utifrån de transaktioner som har genomförts. 

Byggrätter för lägenheter 

              

Lägenheter, bostadsrätt för fritidsboende

Projektvärde efter (kr/kvm BRA) 29 000

Omräkningstal BRA/BTA 1,25

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 23 200

* Byggkostnader (kr/kvm BTA) 22 000

* Extraordinära byggkostnader (kr/kvm BTA) 0

* Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) 0

* Kostnader rivning (kr/kvm BTA) 0

- S:a kostnader (kr/kvm BTA) 22 000

= Netto (kr/kvm BTA) 1 200

- Projektvinst, risk / avstämning ortspris (%) 25%

= Marknadsvärde byggrätt (kr/kvm BTA) 900                         

* Schablonbedömt

 

Kalkylens resultat visar ett värde på 900 kr/kvm BTA. Det bör noteras att den 

applicerade byggkostnaden är ansatt till en ganska låg nivå jämfört med observerade 

kostnadsnivåer för flerfamiljshus som inte sällan är mer än 25 000 kr/kvm BTA 

beroende på kvalitet och utformning.  
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Byggrätter för kommersiella fastigheter 

Handel Lekland
Hyra (kr/kvm BRA) 1 000 800

Vakans/hyresrisk (%) 5,0% 5,0%

DoU (kr/kvm BRA) 250 250

Skatt (kr/kvm BRA)

Dir.avk (%) 7,00% 7,25%

Projektvärde efter färdigställande (kr/kvm BRA) 10 000 7 034

Omräkningstal BRA/BTA 1,15 1,15

+ Projektvärde efter färdigställande (kr/kvm BTA) 8 696 6 117

* Byggkostnader (kr/kvm BTA) 13 500 13 500

* Extraordinära byggkostnader (kr/kvm BTA) 500 500

* Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) 1 000 1 000

* Kostnad rivning (kr/kvm BTA) 0 0

- S:a kostnader (kr/kvm BTA) 15 000 15 000

= Netto (kr/kvm BTA) -6 304 -8 883

* Schablonbedömt

 

Med angiven indata resulterar kalkylen i ett negativt värde. Hyror och andra parametrar 

är dock anpassade efter större lokaler och för mindre enheter om 200 – 400 kvm skulle 

sannolikt ett positivt resultat erhållas.  

Marken bör dock generera ett visst värde och hänsyn bör tas till möjlig alternativ 

användning. Därav lägger CBRE större vikt vid transaktionsbevisen än 

exploateringskalkylen vid bedömning av marknadsvärdet.  
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SAMMANFATTNING VÄRDERING 

På basis av de särskilda förutsättningar som föreligger för värderingsobjektet, samt 

redovisat ortsprismaterial och exploateringskalkyler, bedöms marknadsvärden per 

värdetidpunkten 2017-03-23 uppgå till:  

SEK  61,000,000  

Marknadsvärde per fastighetstyp och värde följer i tabellen nedan: 

 

• Byggrätter för bostadslägenheter exklusive anslutningsavgifter 

(vatten och avlopp, elektricitet etc.), bostadsrätt för fritidsboende 

(kr/kvm bruttoarea):  

• Byggrätt för stugor med tomt exklusive anslutningsavgifter (vatten 

och avlopp, elektricitet etc.), tomt för fritidsboende (kr/kvm 

tomtarea):  

• Byggrätter för kommersiella fastigheter exklusive 

anslutningsavgifter (vatten och avlopp, elektricitet etc.), handel 

(kr/kvm bruttoarea):   

• Byggrätter för kommersiella fastigheter exklusive 

anslutningsavgifter (vatten och avlopp, elektricitet etc.), lekland 

(kr/kvm bruttoarea):   

• Byggrätter för vattenland exklusive anslutningsavgifter (vatten och 

avlopp, elektricitet etc.), (kr/kvm bruttoarea):  

 

 

900 

 

 

475 

 

 

300 

 

 

250 

 

50 

ANVÄNDNING BTA

VÄRDE (KR /KVM 

BTA) AREA (KVM)

VÄRDE (KR/KVM 

MARK)

RIVNINGSKOSTNAD 

(KR/KVM BTA)

TOTALT 

VÄRDE/KOSTNADER 

(KR)

Handel 10 000   300 3 000 000               

Lekland 10 000   250 2 500 000               

Vattenland 10 000   50 500 000                  

Lägenheter 11 332   900 10 198 800              

Stugor (kvm mark) 101 750            475 48 331 250              

Folkets Park 3 533     1 000-                      3 533 000-               

SUMMA 60 997 050              

TO TAL T  VÄRDE 61 000 000        

Kommentarer 

All värdebedömning är förknippad med en viss osäkerhet men det kan påpekas att 

värdering av mark/byggrätter är behäftat med ett större osäkerhetsintervall än normalt. 

Då värderingobjektet är väldigt unikt i Motala men även på nationell nivå med få 

jämförbara försäljningar får osäkerheten anses vara extra stor. Vidare råder viss 

osäkerhet i ytstorlekar där angivna BTA tal endast är ungefärliga. Små justeringar i 

antalet stugtomter eller total BTA kan ha stor inverkan på värdet. Med detta följer att 

värderingen också är känslig för mindre ändringar i använd data.  
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CBRE Sweden AB, org.nr. 556446-8618 

CBRE Sweden AB – ALLMÄNNA VILLKOR  
 
 

1. INLEDNING 
1.1 I dessa Villkor kallas CBRE Sweden AB ”vi”, ”oss” eller ”vår” och kunden 

med vilken vi ingår avtal om tjänster kallas ”ni” och ”er”.  

1.2 Vårt ansvar är endast gentemot er och vi kommer att utföra våra tjänster 
med den rimliga noggrannhet, kompetens och aktsamhet som förväntas 
av behöriga och kvalificerade personer inom de relevanta områdena och 
som har erfarenhet av att utföra sådana tjänster och kommer vid vart 
tillfälle att agera i god tro. 

1.3 Detta avtal är mellan er och CBRE Sweden AB. Ingen tjänsteman, chef, 
anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB kommer att ingå avtal 
direkt med er eller personligen åta sig juridiskt ansvar gentemot er 
avseende arbetet som utförts på uppdrag av CBRE Sweden AB. All 
korrespondens och annan dokumentation som skickas till er under 
uppdraget ska i allt väsentligt anses ha skickats på uppdrag av CBRE 
Sweden AB.  

1.4 Våra tjänster och avgifter finns angivna i Uppdragsbrevet.  

1.5 Villkoren för vårt uppdrag är bindande för er och för oss och kan endast 
ändras genom en mellan oss skriftlig överenskommelse som är skriftligen 
godkänd av era behöriga firmatecknare samt en av våra Directors eller 
behörig firmatecknare som har undertecknat vårt uppdragsbrev. 

 
2. AVGIFTER OCH KOSTNADER  
2.1 För det fall det förekommer någon väsentlig ändring i uppdragets 

omfattning, kommer vi skriftligen komma överens med er om en tilläggs- 
eller alternativ avgift.  

2.2 Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska ni, utöver våra 
avgifter, ansvara för samtliga skäligt upparbetade direkta utgifter 
inklusive, utan begränsning, utgifter för reklam, kopiering, tryckkostnader, 
mailshots, signboards, fotografering, mottagningar, utskrifter av ritningar, 
bud, resor, övernattning mm, samt allt slags marknadsföringsmaterial.  

2.3 Om vi ansvarar för att ta fram marknadsföringsmaterial ska vi inhämta 
kostnadsförslag för marknadsföringsmaterialet samt inhämta ert 
godkännande innan vi ådrar oss kostnaden.  

2.4 Samtliga offererade avgifter i vårt uppdragsbrev är exklusive moms, vilket 
kommer att läggas till enligt gällande räntesats. Moms ska även betalas 
av er på utlägg och andra belopp, i förekommande fall.  

2.5 För det fall vårt uppdrag av någon anledning avslutas, förbehåller vi oss 
rätten att ta betalt för utfört arbete (även om det inte är slutfört) i enlighet 
med den överenskomna avgiften för uppdraget eller enligt senare 
överenskomna versioner av avtalsvillkoren.  

 
3. BETALNING 
3.1 Våra fakturor förfaller till betalning enligt de betalningsvillkor som anges 

på fakturan.  

3.2 Vid försening av betalning förbehåller vi oss rätten att debitera ränta i 
enlighet med Räntelagen (1975:635) samt ta betalt för alla skäliga 
indrivningskostnader som vi har upparbetat i samband med inkassering 
av utestående betalningar som ni är skyldiga oss.  

 
4. KVALITETSKONTROLL OCH KLAGOMÅLSFÖRFARANDE 
4.1 En ökad tillfredsställelse hos kunderna och en fortsatt förbättring är 

grundläggande förutsättningar för vårt system och vi kommer att sträva 
efter att förse er med förstklassig personlig service.  

4.2 Meddela oss om ni anser att vi inte uppnår den höga standard som vi har 
satt när vi tillhandahåller tjänsterna. Vårt klagomålsförfarande omfattar 
en fullständig utredning av alla klagomål som vi tar emot och har 
utformats i enlighet med Royal Institution of Chartered Surveyors (”RICS”) 
etiska regler. Kopia av vårt klagomålsförfarande finns tillgänglig på 
beställning.  

 
5. ANSVAR 
5.1 All information som vi har tagit emot, eller kommer att ta emot, från er 

eller era representanter har ansetts, eller kommer att anses, fullständig 
och korrekt om inte annat anges.  

5.2 I samband med detta uppdrag ska inte något utesluta eller begränsa en 
parts ansvar för dödsfall eller personlig skada som orsakats av den 
partens oaktsamhet, eller för missvisande information som lämnats i 
bedrägligt syfte.  

5.3 Ingen part i uppdraget ska vara ansvarig gentemot den andra parten för 
några indirekta eller särskilda förluster eller skador, följdförluster eller 
följdskador, oavsett hur dessa uppkommer, vare sig inomkontraktuellt, 
utomkontraktuellt, genom försumlighet eller på annan grund.  

5.4 Part ska ej vara ansvarig gentemot den andra parten för brist eller 
försening vid utförandet av dess skyldigheter enligt uppdraget då en 
sådan brist eller försening är på grund av faktorer utom rimlig kontroll.  

5.5 Vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot er till följd av, eller i 
samband med, detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, 
genom försumlighet eller på annan grund) oavsett hur det uppkommer, 
ska inte under några omständigheter överstiga det lägre av: (i) 25% av 
värdet på den fastighet som uppdraget avser (vid tidpunkten för detta 

uppdrag samt på grundval av det som anges i uppdraget eller, om inget 
anges, marknadsvärdet enligt RICS:s definition); eller (ii) 25 gånger 
prisbasbeloppet eller dessmotsvarighet på dagen för värderingen; eller 
(iii) ett belopp motsvarande CBRE Sweden AB:s arvode för utförandet av 
Uppdraget. 

5.6 Ni godkänner att ni ej kommer att framställa något krav med anledning 
av detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, genom 
försumlighet eller på annan grund) gentemot någon tjänsteman, chef, 
anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB.  

 
6. DOKUMENT 
6.1 Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska samtliga 

immateriella rättigheter i alla rapporter, ritningar, konton och annan 
dokumentation som har upprättats (”Dokumenten”) eller framställts av oss 
i samband med uppdraget (inklusive utan begränsning kalkyler, 
databaser, elektronisk post eller någon annan elektroniskt framställd eller 
bevarad dokumentation) tillhöra oss.  

6.2 Vi beviljar er härmed en oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande licens 
att använda, kopiera och reproducera Dokumenten. Vi ska ej vara 
ansvariga för Dokumentens användning i annat syfte än vad de var 
avsedda för.  

6.3 Ni har ej tillåtelse att inkludera Dokumenten eller någon del därav i ett 
prospekt eller annan publikation. 

 
7. UPPHÖRANDE 
7.1 Våra tjänster i enlighet med uppdragets villkor ska upphöra i någon av 

följande situationer:  

7.1.1 När arbetet är slutfört; eller 

7.1.2 Om båda parter anser att det inte ligger i parternas bästa intresse att vi 
fortsätter att agera på ert uppdrag; eller 

7.1.3 Om ni inte betalar våra fakturor när de förfaller till betalning, eller vi 
skäligen förutser att så blir fallet; eller 

7.1.4 Om någon av oss blir insolventa, eller att en konkursförvaltare, likvidator, 
förvaltare eller tvångsförvaltare har utsetts; eller  

7.1.5 Om någon av oss upphör eller hotar med att upphöra med sin 
verksamhet.  

 
8. TILLÄGGSVILLKOR 
8.1 Endast värderingsuppdrag – Vid värdering av en fastighet eller en 

fastighetsportfölj på uppdrag av er hänvisas till bifogade Tilläggsvillkor för 
Värderingsuppdrag.  

 
9. PENNINGTVÄTTSBESTÄMMELSER 
9.1 Vi har enligt lag en skyldighet att utföra obligatorisk rapportering, 

registerföring och processer för kundidentifiering. Vi kommer att försöka 
att kontrollera era uppgifter elektroniskt, inklusive, i förekommande fall, 
identifiera era moderbolag, större aktieägare, verkliga huvudmän och 
styrelsemedlemmar. I vissa fall kan vi behöva be er om viss dokumentation 
för att säkerställa att vi följer reglerna. Då sådan information efterfrågas 
ska ni förse oss med den omgående så att vi kan fortsätta att 
tillhandahålla er våra tjänster. Vi ska ej vara ansvariga gentemot er eller 
någon annan part för någon försening eller försummelse i utförandet av 
tjänsterna som kan orsakas av vår skyldighet att följa sådana krav.  

 
10. ALLMÄNT 
10.1 Vi ger inte juridisk rådgivning. Vid behov bör ni söka juridisk rådgivning 

från era advokater. Vi har inget ansvar för innehållet i erhållen juridisk 
rådgivning.  

10.2 Vi innehar en yrkesansvarsförsäkring (vilken är tillgänglig på begäran).  

10.3 Vi följer Dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt Lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i dess 
lydelse med anledning av era personuppgifter. 

10.4 Parterna i uppdraget ska erbjuda det samarbete som krävs för att 
säkerställa att alla parterna följer svensk lag.  

10.5 Samtliga diskussioner vi håller med er, rådgivning vi ger er och 
dokumentation som ni förser oss med ska hållas konfidentiella om inte 
annat överenskommits med er.   

10.6 Båda parter är överens om att inte något av uppdragets villkor ska 
verkställas av tredje man  

10.7 Om vid något tillfälle någon del av uppdraget anses ogiltig eller blir 
ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar av någon anledning, ska den 
delen anses utesluten från uppdraget. Giltigheten eller verkställbarheten 
av de övriga delarna av uppdraget ska inte på något sätt påverkas eller 
försämras till följd av den uteslutningen.  

10.8 Uppdraget, samt alla frågor eller tvister som uppkommer till följd av eller 
i samband med Uppdraget (kontraktsrelaterade eller icke-obligatoriska, 
såsom skadestånd utom avtalsförhållanden, för brott mot författning eller 
förordningar, eller annat) ska vara underkastade och tolkas enligt svensk 
lag och den exklusiva behörigheten för domstolarna i Sverige.  

 



CBRE Sweden AB – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSVÄRDERING (Sida 1 av 2) 

Nedan finns angivet de allmänna villkor som våra värderingar och värderingsrapporter normalt följer såvida inte något annat 

uttryckligen avtalats och omnämnts i själva värderingsrapporten. Vi diskuterar gärna särskilda varianter till nedanstående villkor för 

att passa dina behov. 

Dessa kompletterande villkor skall läsas i kombination med våra Allmänna Villkor (Standard terms of business). 

1) Värderingsstandard 

Alla värderingar utförs i enlighet med den senaste utgåvan av de 

värderingsstandarder som publicerats av RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) samt enligt IVS standard och Samhällsbyggarnas 

(ASPECT:s) riktlinjer och etiska regler. CBRE följer RICS standard vilket 

medför att värderingsrapporten kan komma att hållas tillgänglig ifall 

granskning skulle ske av RICS disciplinnämnd. 

Värderingarna utförs av fastighetsvärderare med hög kompetens och 

anslutna till RICS och/eller Samhällsbyggarnas (ASPECT:s) och följer de 

regler och rekommendationer som är utfärdade av RICS (”The Red 

book”, senaste upplagan) samt Samhällsbyggarnas etiska regler. 

2) Definition Marknadsvärde 

Alla värderingar utförs på det sätt som överenskommits med kunden samt 

i enlighet med bestämmelserna och definitionerna av värderingsstandard 

såvida inte annat överenskommits och avtalats. 

Om inget annat anges i rapporten har vi förutsatt att "marknadsvärde" är 

definierat som: 

“Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” 

Såvida inte annat är angivet görs inga reservationer i våra värderingar för 

kostnader vid genomförandet av en försäljning, förvärv eller kostnader 

kopplade till lån och finansiering. 

Det bör noteras att marknadsvärderingen är baserad på faktauppgifter 

och bedömningar per tidpunkten för värderingen. Det rekommenderas 

därför att marknadsvärderingar regelbundet uppdateras. 

3) Informationskällor 

Värdebedömningen grundas vad gäller sakuppgifter på uppgifter som 

erhållits från fastighetsägaren. Detta avser uthyrbara areor, hyresintäkter 

och övriga hyresvillkor, uppgifter om vakanta lokaler etc. Någon närmare 

kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, har inte 

utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift eller 

värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen. 

Om värderingar utförs av fastigheter fullt utrustade som en fungerande 

enhet, har vi utgått från att den mottagna informationen är korrekt och 

tillförlitlig och kan styrkas av oberoende revision. 

4) Besiktning 

Vi genomför de fastighetsbesiktningar och utredningar som enligt vår 

bedömning och/eller praxis är nödvändig, lämplig och möjlig med 

avseende på de särskilda förhållanden som råder. Värdebedömningen 

grundar sig på objektets skick vid besiktningstillfället. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antas att objektet inte belastas 

av miljöskuld, föreläggande (av myndighet), annat fel eller brist än vad 

som framgår av detta utlåtande. Utförd besiktning är ej av sådan 

karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 

undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 

5) Dokumentation 

Vi förutsätter att den fastighet som värderas har de juridiska egenskaper 

som vanligtvis är förknippat med en fastighet. Såvida vi inte blivit särskilt 

instruerade, görs ingen kontroll av giltigheten av lagfarten/tomträtten och 

relaterade juridiska dokument. Om vi blivit försedda med juridisk 

dokumentation kommer vi att ta hänsyn till detta i det fall vi bedömer det 

ha en påverkan på marknadsvärdet, men en juridisk tolkning utförs inte 

av CBRE Sweden AB utan skall istället utföras av juridisk rådgivare. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet utgår vi ifrån att varje fastighet 

har en juridiskt korrekt lagfart/tomträtt och är fri från alla icke avgjorda 

rättstvister. 

Vi förutsätter att all dokumentation som lämnats till oss, vare sig den 

kommer från uppdragsgivaren eller offentliga register, är tillfredsställande 

och korrekt. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antar vi att servitut, 

begränsningar, förbund eller annat inte har betydelse för fastighetens 

marknadsvärde. 

6) Hyreskontrakt 

Såvida vi inte erhållit annan information förutsätts att hyresavtal är 

tecknade enligt Fastighetsägarnas Standardavtal för hyreskontrakt. 

7) Hyresgästernas betalningsförmåga 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet, gör vi inte ingående 

undersökningar avseende hyresgästernas finansiella styrka och 

betalningsförmåga utan förlitar på vår bedömning av marknadens 

uppfattning om dem. 

Såvida inte annat anges förutsätter vi att hyresgästen kan uppfylla sina 

finansiella skyldigheter enligt hyresavtalet och att det inte finns någon 

utestående hyresinbetalning eller andra betalningar eller inofficiella 

överträdelser av hyreskontraktet. 

8) Area 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet förlitar vi oss på riktigheten i de 

areaangivelser som vi blivit försedda med från uppdragsgivaren. Någon 

närmare kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, 

har inte utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift 

eller värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen.  

I de fall vi uttryckligen instruerats att göra en uppmätning av ytor utförs 

den i enlighet med riktlinjerna som utfärdats av RICS, såvida vi inte 

uttryckligen att vi har förlitat sig på en annan källa eller metod till 

information. 

9) Stadsplanering och andra rättsliga bestämmelser 

Såvida inte annat anges förutsätts i våra värderingar att fastigheterna och 

lokalerna följer  bestämmelser enligt gällande detaljplanering samt att 

bygglov erhållits, och att fastigheterna och lokalerna uppfyller alla 

lagstadgade bestämmelser samt att certifikat för detta utfärdats.  

Vi antar också att alla nödvändiga godkännanden, licenser och tillstånd 

för användning av fastigheten och den process som utförs i dessa har 

erhållits och kommer att fortsätta att existera och inte omfattas av någon 

betungande villkor. 



Allmänna villkor för fastighetsvärdering (Sida 2 av 2) 

Om inte annat meddelas till oss, utgår vi ifrån att det inte finns några 

utestående lagstadgade brott eller hotande tvister i fråga om fastigheten. 

10) Tekniska undersökningar 

Såvida inte annat avtalats, utförs inte tekniska eller strukturella 

undersökningar. Vi besiktigar heller inte de delar som är oexponerade 

eller oåtkomliga, eller undersöker de elektriska, värme-, avlopps- eller 

andra installationer. 

Uppenbara fel eller eftersatt underhåll återspeglas i vår 

marknadsvärdebedömning, men ingen garanti ges att all egendom är fri 

från fel. Vi utgår från att de delar som inte har besiktigats inte är 

behäftade med materialfel i sådan utsträckning att det skulle kunna få oss 

att ändra vår uppfattning av marknadsvärdet. 

11) Skadliga material 

Såvida inte särskilt avtalats, utförs inte undersökningar för att fastställa 

om en byggnad har uppförts med eller byggts om med miljöskadliga 

material eller metoder. Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts i vår 

värdering att inget sådant material eller sådana metoder har använts. 

Vanliga exempel på miljöbelastningar är hög aluminiumoxidhalt i 

betong/cement, kalciumklorid och asbest. 

12) Mark och grundläggning 

Såvida inte särskilt avtalats, genomförs ej undersökningar på plats för att 

avgöra lämpligheten av markförhållanden. Vi åtar oss heller inte att 

själva utföra miljö-, arkeologiska eller geotekniska undersökningar. 

Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts att dessa aspekter är 

tillfredsställande och att marken är fri från skadliga ämnen under 

markytan som till exempel metangas eller andra skadliga ämnen. 

I de fallen en byggnad har ombyggnadpotential antas, såvida inte annat 

anges, att marken har tillräcklig bärighet för den förväntade om-

/tillbyggnaden utan behov av ytterligare och kostnadskrävande 

förstärkning av stomme eller utbyggt dräneringssystem.  

Såvida inte annat anges förutsätts att ingen oväntad kostnad kommer att 

uppstå i samband med rivning och avlägsnande av befintlig huskropp på 

fastigheten. 

13) Miljöföroreningar 

Såvida inte annat anges har vi antagit att fastigheten ej är belastad med 

miljöföroreningar eller potentiella miljöföroreningar. Såvida inte särskilt 

avtalats, genomför vi inte någon undersökning av tidigare eller 

nuvarande användning av antingen fastigheten eller någon fastighet som 

gränsar till eller är belägen i närheten, för att fastställa om det finns 

någon risk för miljöförorening. 

Skulle det dock senare fastslås att sådana föroreningar finns på 

fastigheten eller på en angränsande fastighet eller att någon lokal bedrar 

till en miljöskadlig effekt, kan detta ha en negativ inverkan på 

marknadsvärdet. 

14) Högspänningsutrustning 

I det fallet det finns högspänningselförsörjning i närheten av fastigheten 

har vi, såvida inget annat angetts, inte tagit hänsyn till eventuella sannolik 

inverkan på framtida försäljning och eventuella förändringar i 

allmänhetens uppfattning om konsekvenserna för hälsan. 

15) Anläggningar och maskiner 

Såvida inte annat anges förutsätts att fastigheten i vår värdering 

innehåller de fasta installationer som består av hyresvärdens fixturer, 

såsom pannor, uppvärmning, belysning, sprinkler- och ventilationssystem 

och hissar. Generellt inkluderas dock ej processanläggningar, maskiner 

och utrustning (tex tryckeriutrustning) och de inventarier som normalt 

anses vara tillhöriga hyresgästen. 

Där fastigheten värderas som en fullt utrustad operativ enhet omfattar vår 

värdering inventarier, inredning och utrustning som krävs för att generera 

omsättning och vinst och det antas att dessa ägs och inte hyrs. 

16) Beskattning 

Inga justeringar av marknadsvärdet görs för de kostnader som kan 

uppstå för betalning av bolagsskatt, kapitalvinsskatt eller annan skatt, 

vare sig befintlig skatt eller som kan uppstå vid ombyggnad, utveckling, 

rivning eller på annat sätt. Vår värdering är exklusive eventuell 

moms/latent skatt som kan uppkomma. 

17) Statliga bidrag 

Såvida inte annat anges utförs alla värderingar utan korrigering för 

bidrag, som erhållits eller kan erhållas vid tidpunkten för värderingen, 

från regering eller Europeiska Unionen. 

18) Värdering av fastighetsportföljer 

Vid värdering av fastighetsportföljer (dvs fler än en fastighet), är varje 

fastighet värderad för sig. Ingen premium eller rabatt läggs till det 

sammanlagda värdet av de enskilda fastigheterna i det fallet att hela eller 

delar av portföljen släpps ut på marknaden vid någon tidpunkt. 

19) Värdering av fastigheter i andra länder 

Vid värdering av fastigheter utanför Sverige redovisas värdet i lämplig 

lokal valuta och representerar vår uppfattning av det realiserbara värdet i 

ursprungslandet, beräknad i enlighet med lokal praxis, utan hänsyn gjorts 

för överföringen av kapital till Sverige. 

20) Sekretess 

Våra värderingar och rapporter är strikt konfidentiella och enbart avsedd 

för den part som de riktar sig till, eller andra professionella rådgivare, för 

det särskilda ändamål som de avser och inget ansvar av något slag 

accepteras gentemot tredje part för hela eller del av deras innehåll 

21) Publicering 

Varken hela eller någon del av vår rapport, eller någon hänvisning till 

detta, kan ingå i offentliggjorda dokument eller offentlig förklaring, eller 

offentliggöras på något sätt eller lämnas muntligen till en tredje part utan 

skriftligt godkännande av formen och sammanhanget för publicering eller 

utlämnande. Sådant godkännande krävs även om CBRE Sweden AB 

nämns med namn och i det fall CBRE Sweden AB:s rapport kombineras 

med andra rapporter. 

22) Regler mot pengatvätt 

EU:s 3:e penningtvättsdirektiv (2005/60/EG) kräver att vi rapporterar, 

dokumenterar underlag samt innehar rutiner för kundidentifiering. Som 

en del i detta kan vi behöva be er om vissa identifikationsdokument.  

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot er eller annan part för försening i 

vårt arbete eller misslyckande att utföra tjänsten som orsakas av vår 

skyldighet att uppfylla dessa krav. 

23) Mänskliga rättigheter 

Leverantören representerar och garanterar att den är bekant med Förenta 

Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter och dess ansvar att 

respektera mänskliga rättigheter i dess utförande och att föregå med gott 

exempel gällande förebyggande av barnarbete och människohandel, 

frihet mot fördomar och diskriminering samt i enlighet med 

överenskommelser om anständiga arbetstider och lönekrav. 

Leverantören står för att om den observerar, eller har anledning att känna 

till någon handling som riskerar att strida mot mänskliga rättigheter, ska 

den omedelbart informera om detta till CBRE. 



   2010-12-01 Ver 2 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighets-
strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av 
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren 
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom 
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 


