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1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Öckerö Fotö 1:251. 

Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 

1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Öckerö Bostads AB, genom Hans Andreasson. 

1.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Öckerö Bostads AB. 

1.4 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen 

användas som beslutsunderlag vid en eventuell försäljning. 

1.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 30 september 2016. 

1.6 Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 

och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 

återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 

gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 

tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 

händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för 

icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga 

eller ofullständiga. 

1.7 Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2016-09-07 av Erik Norrman. Vid besiktningen deltog Morgan 

Islander som representant för fastighetsägaren/uppdragsgivaren. Vid besiktningen kunde inte någon 

bostadslägenhet besiktigas invändigt. Uppgifter om lägenheternas skick och standard har inhämtats från 

fastighetsägaren. Allmänna utrymmen och panncentral har synats vid beskattningstidpunkten. 

Följande offentliga källor har använts:  

 Fastighetsregistret 

 Kommunens planarkiv 
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Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren/uppdragsgivaren: 

 Hyresdebiteringslista 

 Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 

 Inhämtade tekniska uppgifter från förvaltare vid besiktning 

2 Värderingsobjekt 

2.1 Omgivning 
Värderingsobjektet är beläget på Fotö i Öckerö kommun. Gatuadresserna är Stora vägen 67A-H. Se kartor i 

bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av småhusbebyggelse. Service (kommersiell) finns närmast på Hönö.  

Allmänna kommunikationer finns i form av buss samt färja från Öckerö till Göteborg. 

2.2 Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal av 980 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en bostadsbyggnad som 

upptar cirka en tredjedel av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av gräsytor 

och kommunikationsytor. Till värderingsobjektet hör också markyta för bilparkering samt sophantering. Denna 

mark arrenderas av Öckerö kommun. Värderingsobjektet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

2.3 Byggnadsbeskrivning 
Bostadsbyggnaden inrymmer ett plan ovan mark och uppfördes 1998. Några större om- eller tillbyggnader har 

inte skett sedan dess.   

Den totala uthyrbara arean uppgår till 324 kvadratmeter och fördelar sig på 8 bostadslägenheter. Lägenheterna 

har egna entréer. 



 

 

 2016-09-30 4 (12) 

 

Ordernummer: 159 659 

Fastighetsbeteckning: Öckerö Fotö 1:251  
 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING 

Grundläggning  Platta på mark 

Stomme  Trä 

Fasadmaterial  Trä (ommålad 2014) 

Fönster  3-glas, karmar och bågar av trä 

Balkonger  Uteplatser till lägenheter 

Yttertak  Betongtakpannor 

Uppvärmning  Bergvärme 

Ventilationssystem Mekanisk frånluft  

OVK  Enligt uppgift godkänd 

Sophantering  Sopkärl på grannfastighet (arrende) 

Hissar  Nej 

Tvättstuga  Gemensam tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare 

Badrum  Plastmatta på golv och kakel på väggar 

Kök  Standard från byggår 

Antal G- och P-platser 8 st (grannfastighet/arrende) 

Övrigt  Lägenheterna har havsutsikt 

SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER 

Byggnadens yttre skick bedöms som bra. Byggnadens inre skick bedöms som normalt till bra. Vid besiktningen 

kunde inte någon invändig besiktning av någon lägenhet genomföras. Enligt uppgift från uppdragsgivaren är 

skicket i lägenheterna generellt bra. Lägenheterna håller en relativt normal standard med hänsyn till värdeår. 

Inga direkta reparationsbehov noterades vid besiktningen.  

Någon kontroll av eventuella miljöbelastningar har inte genomförts. Värdebedömningen tar inte hänsyn till 

någon eventuell kostnad på grund av sanering/åtgärd (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för 

värdeutlåtande). 

2.4 Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

 Lagfaren ägare 

 Adressuppgifter 

 Planförhållanden 

 Servitut med mera 

 Inteckningar 

 Taxeringsuppgifter 

PLANFÖRHÅLLANDE 

Värderingsobjektet är beläget utanför detaljplanelagt område.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2016-09-30 5 (12) 

 

Ordernummer: 159 659 

Fastighetsbeteckning: Öckerö Fotö 1:251  
 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

TAXERING 

Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typkod 320 (Hyreshusenhet, huvudsakligen 

bostäder). Byggnaderna har åsatts värdeår 1998. 

 

Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 779 000

Byggnadsvärde 2 972 000

Totalt 3 751 000

Varav bostad 3 751 000

Varav lokaler 0

Totalt 3 751 000  

3 Fastighets- och hyresmarknaden 

3.1 Generella marknadsförutsättningar  
Den svenska ekonomin ser fortsatt stark ut. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i 

omvärlden, stimulerar efterfrågan på bred front. Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och 

sysselsättningen ökar.  

Konjunkturen i omvärlden väntas stärkas något under de kommande åren, men det råder fortsatt risk för 

fördjupad politisk oro (som Brexit och ett försvagat förtroende för EU) och förnyad finansiell turbulens (som en 

abrupt inbromsning av den kinesiska ekonomin) vilket kan leda till en svagare utveckling.  

Tillväxten i svensk ekonomi är främst driven av hushållen (bostadsinvesteringar) och den offentliga sektorns 

konsumtion, något som under senare år hållits uppe genom en expansiv finanspolitik och låga räntor.  

Sverige står nu inför stora demografiska utmaningar vilket talar för investeringar i boende, undervisning, hälso- 

och sjukvård med mera. Efter många år av expansiv finanspolitik och fallande offentligt finansiellt sparande 

ökar trycket på finanspolitiken att gå in i en fas av åtstramningar.  

Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats under året. BNP steg med 0,3 procent under andra kvartalet, vilket är 

lägsta siffran på tre år. Enligt Riksbankens senaste prognos väntas BNP uppgå till 3,2 procent för 2016 (jämfört 

med 3,6 procent vid tidigare prognos) respektive 2,2 procent för 2017 (oförändrat jämfört med tidigare prognos). 

Detta kan jämföras med en tillväxt om 4,2 procent under 2015. 

Riksbanken beslöt i september att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. En fortsatt expansiv 

penningpolitik bedöms vara nödvändig för att hantera den osäkra konjunkturutvecklingen, även om inflationen 

stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Först under andra halvåret 2017 väntas räntan långsamt börja höjas. 

Köpen av statsobligationer fortsätter och uppgår till 245 miljarder kronor till slutet av 2016. Vidare har 

Riksbanken signalerat för en fortsatt hög beredskap för ytterligare åtgärder, även mellan de ordinarie mötena. 

Utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ses fortfarande som betydande risker. 
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Under 2016 och 2017 väntas sysselsättningen enligt Arbetsförmedlingens prognos öka med 144 000 personer. 

Arbetslösheten minskar då från 7,5 procent 2015 till 6,9 procent under 2016 och 6,6 procent 2017. Minskningen 

hålls tillbaka av att också tillgången på arbetskraft ökar. Storstadsregionerna står för den tydligaste 

jobbtillväxten då de drar nytta av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. 

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Arbetsmarknaden blir allt mer polariserad där 

grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden får det fortsatt svårt att hitta anställning. Att de arbetslösas 

utbildning/kompetens inte matchar kvalifikationskraven för de lediga jobben är ett problem som ökat under de 

senaste åren (cirka en tredjedel av arbetslösa saknar idag fullständig gymnasieutbildning). Det krävs ökad 

rörlighet via utbildningsinsatser och omlokaliseringar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 

sysselsättning och tillväxt.  

Den svenska fastighetsmarknaden bedöms överlag vara stark. Detta gäller särskilt objekt i storstads- och 

tillväxtregionerna – och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt.  

Det har varit stor aktivitet på transaktionsmarknaden under året, främst inom kontors- och bostadssegmenten. 

Svenska investerare är fortsatt de mest aktiva, men utländska investerare visar intresse. Det kan även noteras ett 

stort intresse för nyproduktion och för byggrätter.  

Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings-

/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader.  

Potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms vara begränsad. Den ökande riskaptit som 

noterats på senare tid – med ett stigande intresse för kontorsfastigheter utanför A-läge, bostadsfastigheter inom 

mindre orter, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell kan fortfarande noteras – men bedöms sannolikt 

dämpas framöver 

3.2 Objektets marknadsförutsättningar  
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Öckerö kommun avseende bebyggda hyresfastigheter med 

huvudsakligen bostäder är och har varit relativt låg under den senaste tiden. Det ska noteras att hyresmarknaden 

är relativt liten. Köpare är i huvudsak bostadsrättsföreningar eller privatpersoner. Likt övriga kommuner i 

regionen har utvecklingen på privatbostadsmarknaden varit mycket positiv under de senaste åren vilket också 

har avspeglats på sänkta direktavkastningskrav och ökade priser även på den kommersiella marknaden och där 

vi noterar en relativt stor andel objekt där hyresfastigheter ombildats till bostadsrätter.  Prognosen för det 

närmaste året är en fortsatt gynnsam marknad för investering i bostadsfastigheter.  

Öckerö kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under den senaste tioårsperioden dock något lägre än 

genomsnittet i Sverige. Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är mycket låg, 3,0 

procent under 2015 vilket kan jämföras med Sverigegenomsnittet om 8,1 procent.  
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Bostadsbeståndet domineras av småhus och endast cirka 9 procent av beståndet utgörs av bostäder i 

flerbostadshus. Noterbart är att huvuddelen av flerbostadshusen dock utgörs av bostäder upplåtna med hyresrätt. 

Hyresmarknaden för bostäder har förstärkts under senare år och i kommunen finns det i stort sett inga vakanser. 

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2016 uppger kommunen att det dock råder en balans på 

bostadsmarknaden.   

Värderingsobjektet har ett attraktivt och havsnära bostadsläge och tillsammans med värderingsobjektets 

specifika egenskaper såsom storlek, skick och standard bedöms efterfrågan som god. Sannolik köparkategori 

bedöms främst vara en lokal/regional aktör eller en bostadsrättsförening. 

4 Värderingsmetodik  

DEFINITION AV MARKNADSVÄRDE OCH METODTILLÄMPNING 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. 

Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

ORTSPRISMETOD 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en 

eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

AVKASTNINGSMETOD 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge 

upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från 

ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 
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De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den 

mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

5 Värdering 

5.1 Ortsprismetod  
En ortsprisanalys över försålda hyresfastigheter med huvudsakligen bostäder i Öckerö kommun har genomförts. 

Det har, efter gallring på orena köp eller köp som saknar jämförbara nyckeltal, sålts sju fastigheter sedan januari 

2013. Av dessa utgör fem stycken där köparen är en bostadsrättsförening. För dessa köp har huvuddelen av 

fastigheterna också totalrenoverats innan försäljning. Köpen redovisas i tabell nedan. 

Fastighet Typkod Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm K/T Värdeår Totalyta Kommentar

HÖNÖ 1:192 320 Skepparevägen 2 2015-04-11 Bostadsrättsföreningen Skepparen, Hönö Hönö Stenhus AB 16 300 65 200 1,52 2015 250 Totalrenoverad

ÖCKERÖ 2:788 320 Skolvägen 4A 2014-06-01 Brf Skolvägen 4 Öarnas Bostadsutvecklings Ab 23 300 46 976 2,66 1929 496 Nyproduktion

HÖNÖ 2:162 & Hönö 1:412 321 "Adress saknas" 2014-11-13 Bostadsrättsföreningen Skepparevägen Eistrand Fastigheter AB 18 965 36 331 3,61 2000 522

KÄLLÖ 1:11 320 Långedalsvägen 4 2015-06-11 Bostadsrättsföreningen Knipplabo G. Tigerhed Förvaltning AB 9 536 35 985 4,54 1976 265 Totalrenoverad

KÄLLÖ 1:109 320 Roddarevägen 2A 2013-02-14 Brf Gg 29 Venus Hönö Husbyggen Ab 9 750 23 214 1992 420 100 kvm lokaler i källare

HÖNÖ 1:192 320 Skepparevägen 2 2013-01-30 Öckerö Stenhus Ab Röd 11 Kommanditbolag 3 500 14 000 1940 250 Renoverad

ÖCKERÖ 2:788 320 Skolvägen 4A 2013-12-30 Öarnas Bostadsutvecklings Ab Kommanditbolaget Öarnas Mark 2:788 3 200 9 467 1,37 1929 338  

Fastigheten Öckerö 2:788 är försåld två gånger under perioden och köptes sannolikt som en projektfastighet vid 

det första tillfället för att sedan byggas om och säljas till en bostadsrättsförening.  Den högsta noterade 

köpeskillingen avser Hönö 1:192 och är såld till en bostadsrättsförening. Fastigheten såldes första gången under 

jämförelseperioden för ett betydligt lägre pris om 14 000 kronor per kvadratmeter men har senare utvecklats  

med helt nybyggda lägenheter. Det kan konstateras att det inte finns något direkt jämförbart förvärv med 

värderingsobjekt samt även konstateras att det inte finns någon försäljning där köparen avser att förvalta 

fastigheten med upplåtelseformen hyresrätt. 

Direktavkastningarna är relativt svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av 

marknadsmässiga parametrar i huvudsak variera mellan cirka 2,5 och 3,5 procent.  Direktavkastningarna i den 

nedre delen av detta intervall avser fastigheter som försålts till bostadsrättsföreningar.  

I brist på antalet jämförbara objekt kan en analys av försålda hyresfastigheter belägna på Hisingen i Göteborg 

(centrala Hisingen och Torslanda) göras. Det har, efter gallring på orena köp eller köp som saknar jämförbara 

nyckeltal, sålts nio fastigheter sedan januari 2014. Urvalet har varit fastighter med en uthyrningsbar area mellan 

300 och 2 000 kvadratmeter. Priserna varierar mellan cirka 16 200 och 34 100 kronor per kvadratmeter. 

Genomsnittspriset är i nivå 22 000 kronor per kvadratmeter uthyrningsbar area. Genomsnittsfastigheten har en 

uthyrningsbar area om cirka 1 043 kvadratmeter och värdeår 1964 (1939-2011). Bostadsrättsföreningar står som 

köpare i cirka 50 procent av köpen. 

Direktavkastningarna för köpen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, i huvudsak variera 

mellan 2,75 och 4,0 procent.  

RESULTAT 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom mikroläge, storlek, standard och utformning, 

anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga över genomsnittspriset för försålda fastigheter på Hisingen i 

Göteborg men under de totaltrenoverade objekten i Öckerö kommun försålda till bostadsrättsföreningar. 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet varierar för fastigheter liknande 

värderingsobjekt bedöms uppgå till mellan 2,75 och 3,25 procent.  
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Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan cirka 24 000 och 29 000 kronor per kvadratmeter 

uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet 7 800 000 till 9 400 000 kronor. 

5.2 Avkastningsmetod 

KALKYLPERIODEN 

Kalkylperioden löper på 10 år med start 2016-10-01. 

INFLATION 

Under 2016 har ett inflationsantagande om 1,25 procent använts, därefter 2,0 procent.  

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitutet och 

de ledande bankerna.  

DIREKTAVKASTNINGSKRAV,  KALKYLRÄNTA OCH RESTVÄRDE 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. 

De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav 

utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 3,00%.  

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för 

statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk 

som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I 

praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket också gjorts i 

detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms 

genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 3,00%. 

HYROR 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms vara 

marknadsmässiga. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 426 1 315 - 426 1 315 - - 426 1 315 -

Garage/P-platser 13 - 2 640 13 - 2 640 8 - 2 640 21 - 2 640

Summa/Medel 439 1 315 1 650 439 1 315 2 640 8 2 640 447 1 315 2 640

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersättning 

för fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna bedöms följa förväntad 

inflationsutveckling. 

I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående 

hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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VAKANSER 

Värderingsobjektet är idag fullt uthyrt med undantag för bilplatserna.  

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 324 100 - 324 100 - -

Garage/P-platser - - 8 - - 5 - - 3 37,5% 30,0%

Summa/Medel 324 100 8 324 100 5 3 1,8% 1,4%

Uthyrd areaUthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd area

 

Med beaktande av värderingsobjektets egenskaper samt efterfrågan på hyresmarknaden bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som låg. Vi har i kalkylen inte räknat med någon långsiktig vakansrisk 

för bostäderna. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp och sophantering har erhållits från fastighetsägaren. 

Kostnaderna har bedömts med ledning av dessa samt utifrån statistik och erfarenhet enligt nedanstående tabell.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 165 510 - 123 380 - 32 100 - 10 30 -

Garage/P-platser 4 - 500 3 - 400 - 1 - 100

Summa/Medel 169 510 500 126 380 400 32 100 11 30 100

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationPeriodiskt underhållDrift och löpande underhåll

 

Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 

livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. 

INVESTERINGAR/HYRESGÄSTANPASSNINGAR 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

FASTIGHETSSKATT  

För småhusfastigheter utgår fastighetsavgift för år 2016 med 7 412 kronor per småhusenhet och år, dock högst 

0,75 procent av taxeringsvärdet. Fastightsskatt utgår därmed under år 2016 med cirka 10 000 kronor.  

MARKARRENDE 

Marken för bilplatserna och sophanteringen arrenderas av Öckerö kommun till en årlig avgift om 6 600 kronor 

per år. Avgiften har lagts in i kalkylen och har räknas upp i takt med inflationen. Något arrendeavtal har inte 

erhållits inom ramen för detta uppdrag. Arrendet har förutsatts fortsätta gälla framöver.  

RESULTAT 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 26 088 kronor per kvadratmeter 

uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 8 500 000 kronor (se bilaga 1:1). 
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KÄNSLIGHETSANALYS 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då viss indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 

utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- och 

underhållskostnader, inflation, kalkylränta och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt följande tabell: 

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 2 583 15,9%

Hyra lokaler % 10,0% 0 0,0%

Drift och underhåll % 5,0% -186 -1,1%

Inflation %-enheter 1,0% 1 748 10,8%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -258 -1,6%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% 0 0,0%

Kalkylränta %-enheter 0,5% -670 -4,1%

Direktavkastning för restvärde%-enheter 0,5% -1 906 -11,7%

Värdeförändring
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6 Slutsatser 

6.1 Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 7 800 000 – 9 400 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 8 500 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från 

avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprismaterial. 

6.2 Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet Öckerö 

Fotö 1:251 vid värdetidpunkten 30 september 2016 till: 

 

8 500 000 kronor 
Åtta miljoner femhundra tusen kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 26 235

Marknadsvärde / taxeringsvärde 2,27

Bruttokapitalisering, år 1 19,3

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 3,0%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 3,0%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 3,0%
 

 

Göteborg 2016-09-30 

 

 

 

 

 

Erik Norrman 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Öckerö Fotö 1:251 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2016-10-01

Värdeår: 1998

Tax. värde: 3 751

Typkod: 320

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inflation 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Kalkylränta 4,3% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 3,0%

Ekonomisk vakans

Bostäder

Lokaler

Garage / P-platser 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Totalt 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hyra bostäder (+) (1 315) 106 431 440 449 458 467 476 486 495 505 387

Hyra lokaler (+)

Hyra garage mm (+) (2 640) 5 21 22 22 23 23 24 24 25 25 19

Hyresrisk/vakans bostäder (-)

Hyresrisk/vakans lokaler (-)

Hyresrisk/vakans garage mm (-) -(792) -2 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -6

Netto tillägg och rabatter

Effektiv hyra (1 360) 110 446 455 464 474 483 493 503 513 523 400

Drift och underhåll (-) -(522) -42 -171 -175 -178 -182 -185 -189 -193 -197 -201 -154

Fastighetsskatt (-) -(31) -3 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -9

Fastighetsskatt åter (+)

Arrende (-) -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5

Driftnetto före investeringar (786) 64 258 263 269 274 280 286 291 297 303 232

Återstående investeringar

Driftnetto efter investeringar (786) 64 258 263 269 274 280 286 291 297 303 232

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 26 088

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 2,25

Bruttokapitalisering, år 1 19,2

Direktavkastning, initial 3,0%

Direktavkastning, år 1 3,0%

Marknadsmässig direktavkastning 3,0%

2 153

6 299

8 453
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Hyresgästförteckning Fastighet: Öckerö Fotö 1:251 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Area Löptid

 m², st T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (J / N)

8 hyreslägenheter Bo 324 2016-12-31 426 1 315 100% 426 1 315 100% 0 0 N J N

Bilplatser G 5 2016-12-31 13 2 640 100% 13 2 640 100% 0 0 N N N

Vakanta bilplatser G 3 2016-12-31 0 0 100% 8 2 640 100% 0 0 N N N

Summa/Medel 324 439 1 315 447 1 315 0 0

Marknadshyra Egen-

användare

Ingår 

värme

Moms-

pliktig HG
Utgående hyra Fastighetsskatt åter
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 324 100 - 324 100 - - #

Garage/P-platser - - 8 - - 5 - - 3 37,5% 30,0% #

Summa/Medel 324 100 8 324 100 5 3 1,8% 1,4% #

#

#

Lokaltyp #

#

#

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats #

Bostäder 426 1 315 - 426 1 315 - - 426 1 315 - #

Garage/P-platser 13 - 2 640 13 - 2 640 8 - 2 640 21 - 2 640 #

Summa/Medel 439 1 315 1 650 439 1 315 2 640 8 2 640 447 1 315 2 640 #

#

#

Lokaltyp #

#

#

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats #

Bostäder 165 510 - 123 380 - 32 100 - 10 30 - #

Garage/P-platser 4 - 500 3 - 400 - 1 - 100 #

Summa/Medel 169 510 500 126 380 400 32 100 11 30 100 #

#

#

Lokaltyp #

#

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats #

Bostäder 165 510 - 165 510 - #

Garage/P-platser 4 - 500 4 - 500 #

Summa/Medel 169 510 500 169 510 500 #

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 2 583 15,9%

Hyra lokaler % 10,0% 0 0,0%

Drift och underhåll % 5,0% -186 -1,1%

Inflation %-enheter 1,0% 1 748 10,8%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -258 -1,6%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% 0 0,0%

Kalkylränta %-enheter 0,5% -670 -4,1%

Direktavkastning för restvärde%-enheter 0,5% -1 906 -11,7%

Uthyrd areaUthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd area

Värdeförändring

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

Bedömd initial D&U

AdministrationPeriodiskt underhållDrift och löpande underhåll

Bedömd långsiktig D&U
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ÖCKERÖ FOTÖ 1:251
Nyckel: 140801245

1998-07-08 2014-03-31 2016-09-02

Församling
Okänd
Socken: Öckerö

ADRESS
Adress
Stora vägen  67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H
475 45 Fotö

LÄGE, KARTA
Område N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta
1 6397176.0 300511.9 ÖCKERÖ

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 980 kvm 980 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556943-4995
Öckerö Bostads AB
BOX 1046
475 22 ÖCKERÖ
Köp: 2014-01-01
Köpeskilling: 4 467 173 SEK, Avser hela fastigheten.

1/1 2014-03-31 14/8472

ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstypberörkrets Rättighetsbeteckning
AVLOPP Last Ledningsrätt 1407-96/18.1

TAXERINGSINFORMATION
Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN
BOSTÄDER (320) 579501-2

2015 2013

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark
3 751 000 SEK 2 972 000 SEK  779 000 SEK
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556943-4995 1/1 Lagfaren/Tomträttsinneh. Övriga aktiebolag
Öckerö Bostads AB
BOX 1046
475 22 ÖCKERÖ
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 55666295 (Id-vemark 55667295)
Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak
2 972 000 SEK Okänd
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Tillbyggnadskostnad
1998 1998
Bostadsyta Under byggnad Hyra Årtal hyresnivå
324 kvm Nej  376 000 SEK/år

Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 55667295
Taxvärde Riktvärdeområde Värde före ev. justering Justeringsorsak
 779 000 SEK 1407048 Okänd
Byggrätt Klassificering Riktvärde byggrätt
410 kvm Uppgift saknas 1 900 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1998-07-08 1407-12

URSPRUNG
ÖCKERÖ FOTÖ 1:249
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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. 




